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R E P U B L I K E S L O V E N I J E
Številka 35

Razglasni del z dne 13. junija 1997

Register političnih
organizacij
Št. 0001/4-6-46/97-1
Ob-2499
V register političnih stank se vpišejo
spremembe in dopolnitve statuta Združene
liste socialnih demokratov, ki jih je stranka sprejela na 3. kongresu dne 15. marca
1997.
Kratica imena ZL se spremeni tako, da
se glasi ZLSD.

Postavitev
stalnega sodnega tolmača
Št. 756-256/96
Ob-2456
Pjerina Hodnik, stalno prebivališče:
Ljubljana, Vojkova c. 9, je bila z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 756-256/96 z
dne 2. 6. 1997, imenovana za sodnega tolmača za nemški jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.
Št. 756-204/96
Ob-2457
Romana Gajšek, stalno prebivališče:
Murska Sobota, Kocljeva ul. 2, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-204/96 z dne 2. 6. 1997, imenovana za
sodnega tolmača za nemški jezik za neomejen čas in za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 756-191/96
Ob-2458
Sonja Koprivec, stalno prebivališče:
Ljubljana, Malnarjeva ul. 1, je bila z odločbo Ministrstva za pravosodje, št. 756-191/96
z dne 2. 6. 1997, imenovana za sodnega
tolmača za angleški jezik za neomejen čas
in za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 756-10/94
Ob-2459
Sonja Lešnik, stalno prebivališče: Ljubljana, Vojkova 50, je bila z odločbo Ministrstva za pravosodje, št. 756-10/94 z dne
2. 6. 1997, imenovana za sodnega tolmača
za nemški jezik za neomejen čas in za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 756-240/95
Ob-2460
Veronika Pušnik, stalno prebivališče:
Ravne na Koroškem, Čečovje 53, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-240/95 z dne 2. 6. 1997, imenovana za
sodnega tolmača za angleški jezik za neomejen čas in za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 756-122/96
Ob-2461
Tomaž Klenovšek, stalno prebivališče:
Maribor, Pušnikova 3, je bil z odločbo Mi-
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nistrstva za pravosodje, št. 756-122/96 z dne
2. 6. 1997, imenovan za sodnega tolmača za
nemški jezik za neomejen čas in za celotno
Republiko Slovenijo.
Št. 756-147/96
Ob-2462
Petja Sovilj, stalno prebivališče: Ljubljana, Matjanova pot 17, je bila z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 756-147/96 z
dne 2. 6. 1997, imenovana za sodnega tolmača za angleški jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 756-12/94
Ob-2463
Irena Nikolić, stalno prebivališče: Velenje, Kersnikova 1, je bila z odločbo Ministrstva za pravosodje, št. 756-12/94 z dne
2. 6. 1997, imenovana za sodnega tolmača
za hrvaški jezik za neomejen čas in za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 756-208/96
Ob-2464
Mihaela Žuran, stalno prebivališče: Ptuj,
Golobova 13, je bila z odločbo Ministrstva
za pravosodje, št. 756-208/96 z dne 2. 6.
1997, imenovana za sodnega tolmača za
nemški jezik za neomejen čas in za celotno
Republiko Slovenijo.
Št. 756-146/96
Ob-2465
Mag. Boris Verbič, stalno prebivališče:
Ljubljana, Šmartno, Zg. Gameljne 66, je bil z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-146/96 z dne 2. 6. 1997, imenovan za
sodnega tolmača za francoski jezik za neomejen čas in za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 756-290/96
Ob-2466
Dean Gončin, stalno prebivališče: Ljubljana, Bratov Učakar 94, bil z odločbo Ministrstva za pravosodje, št. 756-290/96 z dne
2. 6. 1997, imenovan za sodnega tolmača za
srbski jezik za neomejen čas in za celotno
Republiko Slovenijo.
Št. 756-289/96
Ob-2467
Andrej Slivnik, stalno prebivališče:
Ljubljana, Jana Husa 70, je bil z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 756-289/96 z
dne 2. 6. 1997, imenovana za sodnega tolmača za angleški jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo.

Sodni register
CELJE
Rg-48624
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00864 z dne 23. 8. 1996 pod št.

Leto VII

vložka 1/06507/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz OS Ljubljana, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe, spremembo sedeža in firme, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5645832
Firma: PARITET, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PARITET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Teharska cesta 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Marjan, Celje, Pod
kostanji 2, vstop 1. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 23. 8. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splošna mehanična dela;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6312 Skladiščenje; 6512 Drugo
denarno posredništvo; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s firmo: PARITET, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., pod vl. št. 1/18326/00.
Opomba: pri šifri dejavnosti 51.18 razen
farmacevtskih izdelkov, pri šifri dejavnosti
74.12 pa razen revizijske dejavnosti.

Rg-33869
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00521 z
dne 26. 2. 1996 pod št. vložka 1/05064/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5904226
Firma: DI. PRODE, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: DI. PRODE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, II. prekomorske
brigade 25a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Grana’ Filippo, Trst, Italija, Via Graziadio Ascoli 19, Marič Saša,
Izola, Bogomira Magajne 12, Martini Giorgio, Trst, Italija, Via dell’Eremo 251/01, in
Jeglič Bojana, Ljubljana, Stiška 1, vstopili
27. 2. 1995, vložili po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Marič Saša, imenovana 27. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1996: 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sedež: 4000 Kranj, Glavni Trg 17
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Sarič Marko in Vreček Jana, oba iz Kranja, Gorenjskega odreda 18,
vstopila 25. 9. 1996, vložila po 10.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Sarič Marko in Vreček Jana, oba
imenovana 25. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 10. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1587 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2611 Proizvodnja
ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3640 Proizvodnja šprtnih izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pi-

KOPER
Rg-33752
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00930 z
dne 6. 2. 1996 pod št. vložka 1/05056/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 591925
Firma: WILB TOUR, turistično podjetje, d.o.o., Ankaran
Skrajšana firma: WILB TOUR, d.o.o.,
Ankaran
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6280 Ankaran, Jadranska 86/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jung Hans Wilbert, Odenthal, ZR Nemčija, Naschen Eichholzer Weg
13, vložil 735.000 SIT, in Biserčič Niko,
Ankaran, Ulica Rudija Mahniča 1, vložil
765.000 SIT – vstopila 16. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Biserčič Niko, imenovan 16. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnosti: samo menjalnice, zastavljalnice.

KRANJ
Rg-47406
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00842 z dne 18. 10. 1996 pod
št. vložka 1/05867/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5970270
Firma: MAGELAN SARIČ & VREČEK, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.n.o., Kranj
Skrajšana firma: MAGELAN SARIČ &
VREČEK, d.n.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
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jačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92621 Dejavnost marin; 92623 Druge športne dejavnosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Skrajšana firma: DIET, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Cigaletova 11
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Žitko Iztok, Ljubljana, Tugomerjeva 44, vstop 6. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 51700
Druga trgovina na debelo; 52320 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 73201 Raziskokvanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85143
Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 93030
Druge storitve za nego telesa.

bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5723183
Firma: MIGO, trgovina, gostinstvo in
storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ljubljanska cesta 81
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gavrić Mikica, izstop 22. 7.
1996; Jug Jožef, Maribor, Ulica Frana Kovačiča 7, vstop 22. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gavrić Mikica, razrešen 22. 7. 1996; direktor Jug Jožef, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Ploj Franc, Maribor,
Ljubljanska 88/a, imenovana 22. 7. 1996.
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje

LJUBLJANA
Rg-48139
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02916 z dne 7. 8. 1996 pri subjektu
vpisa ŽITKO, razvoj, svetovanje in zastopanje na stomatološkem področju, d.o.o.,
Ljubljana, Resljeva 34, sedež: Resljeva 34,
1000 Ljubljana pod št. vložka 1/17260/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5918014
Firma: DIET, dietetična posvetovalnica, d.o.o.

MARIBOR
Rg-45660
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00673 z dne 19. 9. 1996 pri subjektu vpisa M.P.P. INŽENIRING, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5939607
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cerar Milan, razrešen 10. 6. 1996;
direktor Vallant Matjaž, Kamnica, Ulica
Klinčevih 9, imenovan 10. 6. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da za pravne posle glede odtujitve in obremenitve nepremičnin ter
najemanje kreditov potrebuje pisno soglasje družbenika.
Rg-47499
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00876 z dne 23. 10. 1996 pri subjektu vpisa MIGO, trgovsko, gostinsko,
storitveno in gradbeno podjetje, d.o.o., sedež: Betnavska cesta 131, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/07689/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, naslova firme, osnovnega kapitala družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
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objektov za kulturne pridobitve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnosti menjalnic in zastavljalnic.

aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

NOVA GORICA
Rg-41532
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/01339 z dne 13. 6. 1996
pri subjektu vpsia WID, Izvoz-uvoz, Šempas, d.o.o., sedež: Šempas 92, 5261 Šempas, pod vložno št. 1/02851/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5715326
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanoviteljica: Rus-Wala Darja, Šempas 92, vstop 4. 1. 1993, vložek 1,700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi še na: prevoz potnikov v cestnem prometu; gostinstvo in turistično posredovanje; pakiranje neživilskih
proizvodov; rent-a-car cestnoprometnih vozil; varstvo otrok, mladine in odraslih.
Rg-44125
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02071 z dne 29. 8. 1996
pri subjektu vpsia MAJA, Trgovina na debelo in drobno, Kanal, d.o.o., sedež: Trg
svobode 13, 5213 Kanal, pod vložno
št. 1/01234/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5407478
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zimic Milica, Kanal,
Gradnikova 12, vstop 30. 8. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV

Rg-46262
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02116 z dne 18. 9. 1996
pri subjektu vpisa ALPTOURS, Turizem,
trgovina, storitve, d.o.o., Šempeter pri
Gorici, sedež: Podmark 16, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št. 1/02548/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5650356
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelj: Kuk Branko, Šempeter,
Podmark 16, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-47088
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00521 z dne 3. 10. 1996
pri subjektu vpisa ALPTOURS, Turizem,
trgovina, storitve, d.o.o., Šempeter pri
Gorici, sedež: Podmark 16, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št. 1/02548/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža,
vstop družbenikov, spremembo deležev,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5650356
Firma: ALPTOURS, Turizem, trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPTOURS, d.o.o.
Sedež: Bovec, Mala vas 46
Ustanovitelji: Stubelj Benjamin, Renče
39/D, vstop 18. 9. 1996, vložek 547.000
SIT, Posoški aeroklub Tomin-Letališče Bovec, Bovec, Brdo 27, vstop 18. 9. 1996, vložil 546.000 SIT, in Kuk Branko, Šempeter,
Podmark 16, vstop 27. 3. 1992, vložek
547.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 0130
Mešano kmetijstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

PTUJ
Rg-46412
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00177 z dne 14. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SIGNAL, podjetje za montažo protivlomnih in protipožarnih, varnostno-alarmnih sistemov, d.o.o., sedež:
Ul. 25. maja 15, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/04069/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, priimka in naslova družbenika
in zastopnika dejavnosti, družbenikov in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5558590
Firma: SIGNAL, podjetje za trgovino,
posredovanje in zastopanje, d.o.o.
Sedež: 2250 Ptuj, Ulica 5. Prekomorske 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Petrovič Zdenko, poročen
Erjavec, izstop 16. 4. 1996; Solina Stanko,
Ptuj, Ul. 5. Prekomorske 14, vstop 16. 4.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petrovič Zdenko, por. Erjavec, razrešen 26. 6. 1996; direktor Šegula Roman,
Ptuj, Draženci 40a, imenovan 26. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
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prašičev; 0124 Reja perutnina; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo; proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Proizvodnja čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vleken
volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje
vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje;
1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717
Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa;
1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke;
1723 Tkanje preje tipa volnene česanke;
1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje
druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-

delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja paprja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisv; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2852 Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih

izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavlja ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gadbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih

lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 92023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti G 51.18 – posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., »razen farmacevtskih izdelkov«,
pri dejavnosti K 74.12 – računovodske,
knjgovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje pa »razen opravljanja revizijske dejavnosti«.
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SLOVENJ GRADEC
Rg-32219
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00023 z dne 4. 8. 1995
pri subjektu vpisa OKTA, agencija za organizacijo kulturno zabavnih in rekreativnih prireditev, d.o.o., sedež: Meškova 8, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/01790/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov in
dejavnosti ter uskalditev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5361664
Firma: OKTA, agencija za trženje in
stike z mediji, d.o.o.
Ustanovitelj: Murko Franjo, Slovenj Gradec, Meškova 8, vstopil 18. 12. 1989, vložil
2,087.067 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zanoškar Matjaž, Primožič Adi, Dolinšek
Aleksander, Gašper Tone, Zemljič Božo,
Pruš Karli, Pruš Miro in Dolinšek Branko,
izstopili 9. 1. 1995.
Dejavnost, vpisana 4. 8. 1995: 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 2222 Drugo tiskarstvo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6024 Cestni
tovorni promet; 7440 Ekonomska propaganda; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5523 Druge nastanitve za krajši čas.
Pri dejavnosti pod šifro: 74.14 “podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci”.
Rg-32218
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04237 z dne 3. 8. 1995
pri subjektu vpisa OKTA, podjetje za organizacijo kulturno-zabavne in rekreativne dejavnosti, d.o.o., sedež: Šercerjeva 8,
2380 Slovenj Gradec,
pod vložno
št. 1/01790/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5361664
Firma: OKTA, agencija za organizacijo in kulturno zabavnih in rekrativnih
prireditev, d.o.o.
Sedež: Slovenj Gradec, Meškova 8
Osnovni kapital: 2,087.067 SIT
Ustanovitelji: Murko Franjo, Slovenj
Gradec, Meškova 8, ki je vložil 2,085.227
SIT, ter Zanoškar Matjaž, Slovenj Gradec,
Iršičeva 5, Primožič Adi, Slovenj Gradec,
Stari trg 309, Dolinšek Aleksander, Slovenj
Gradec, Šercerjeva 8, Gašper Tone, Mislinja 323, Zemljič Božo, Slovenj Gradec,
Ronkova 1, Pruš Karli, Slovenj Gradec,
Celjska 40, Pruš Miro, Mislinja 129, in Do-
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linšek Branko, Slovenj Gradec, Šercerjeva
8, ki so vložili po 230 SIT – vsi so vstopili
18. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dolinšek Aleksander, razrešen 20. 9.
1994; direktor Murko Franjo, Slovenj
Gradec, Meškova 8, imenovan 20. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Srg 4791/94
Rg-26701
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba SUROX, d.o.o., proizvodno
podjetje, Doberteša vas 9, Šempeter, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima sedem družbenikov, in sicer
Marovt Janeza, Parižlje 17, Braslovče;
Mastnak Srečka, Boletina 26, Ponikva; Fonda Vincenca, Latkova vas 470, Latkova vas;
Uratarič Bredo, Kettejeva 10, Celje, Gračnar Irmo, Šempeter 173, Šempeter; Kušar
Jožeta, Gorica 10a, Šmartno v Rožni dolini
in Cigler Stanislava, Cesta v Debro 55, Laško, ki prevzamejo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenike po vloženih deležih.
Sklep so sprejeli družbeniki 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 sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 11. 1995

dneh po objave tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 7. 1995

Rg-48388
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00130 z dne 11. 11. 1996
pri subjektu vpisa INSTALATER, montažno proizvodno podjetje, Prevalje, d.d., sedež: Zgornji kraj 14, 2391 Prevalje, pod
vložno št. 1/00182/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5060940
Člani nadzornega sveta: Mori Marjan,
vstopil 21. 9. 1994; Enci Silva in Pavlinec
Blaž, izstopila 23. 4. 1996; Krajnik Žarko
in Potočnik Stanislav, vstopila 23. 4. 1996.
Vpiše se sprememba statuta delniške
družbe, sprejeta na skupščini dne 23. 4. 1996.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
CELJE
Srg 4806/94
Rg-360
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba ŠPES, podjetje za pogrebne usluge, d.o.o., Tatenbahova 13, Slovenske
Konjice, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer
Špes Franca, Ul. Antona Janše 3, Slovenske
Konjice, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 30. 12.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 5. 1997
Srg 2956/94
Rg-24642
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba TRI, telekomunikacije, računalniški inženiring, uvoz-izvoz, d.o.o.,
Kardeljeva 27, Žalec, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer
Ločniškar Uroš, Prušnikova 65, Ljubljana-Šentvid, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 2. 6. 1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 1995

KRANJ
Srg 3404/94
Rg-12306
Družba B E N E, podjetje za trgovino
in druge storitve, d.o.o., Jesenice, s sedežem Jesenice, Kidričeva 19, vpisana na reg.
vl. št. 1/4455/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Potisek Benedikt, Podvizova 2, Medvode.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 3. 1995
Srg 3045/94
Rg-13116
Družba Trgovsko podjetje FORTIVA,
d.o.o., Gorenja vas, s sedežem Gorenja vas
77, Gorenja vas, vpisana na reg. vl. št.
1/3190/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Fortuna Ivica, Gorenja vas 77, Gorenja vas.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 1995
Srg 1040/95
Rg-40682
Družba Trgovsko podjetje izvoz-uvoz
ELLE Kranj, d.o.o., s sedežem Gregorčičeva št. 11, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/1070/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Pavlovič Tomislav, Kranj, Gregorčičeva 11.
Zoper sklep družbenika o prenehanju družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15

LJUBLJANA
Srg 542/97
Rg-358
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SPIDY, Podjetje za prevozništvo in
posredniško prodajo; d.o.o., Klanec 76,
Škofljica, reg. št. vl. 1/07987/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 14. 1. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Vesna Čater Pirman,
Kalnec 76, Škofljica, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico Vesno Čater Pirman.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 1997
Srg 08988/94
Rg-359
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SIMANDL & CO. GRAFENAUER, biro oprema in servis, d.o.o., Ljubljana,
Mestni trg 8, reg. št. vl. 1/19085/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je SIMANDL & CO.
GRAFENAUER, d.o.o., Mestni trg 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 1995
Srg 5417/96
Rg-362
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba EUROVAL, gostinsko podjetje,
trgovina in storitve, d.o.o., Sp. Slivnica 107,
Grosuplje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 30. 8. 1996.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Tatjana Bavdek, Sp.
Slivnica 107, Grosuplje in Ivanka Mihelj,
Sp. Slivnica 115, Grosuplje, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici, na vsako polovico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 1997

va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 1996

skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 27. 12. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Ljubomir Rolih, Palmejeva 28, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Rolih Ljubomira, Palmejeva 28, Ljubljana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 1997

Srg 5461/96
Rg-363
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba FLUID, podjetje za specialno
elektroniko, d.o.o., Jarnikova 4, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 6. 11. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Andrej Petelin in Manica Petelin, oba Jarnikova 4, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega polovico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 1997
Srg 3656/96
Rg-364
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MARCHEL, d.o.o., Celovška 122,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/19539/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Cosulich Coffure Service, Srl, Trst, Italia in Cosulich Group, s.p.a.,
Trieste,
z
ustanovitvenim
kapitalom
15,000.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
15,000.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja, na vsakega po 7,500.000 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-

Srg 5741/96
Rg-365
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba GRESO-Gregor Sok, Turizem
in trgovina, d.n.o., Bratovševa ploščad 2,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 6. 1. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Gregor Sok in Jurij-Branko Sok, oba Bratovševa ploščad 2,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Sok Gregorja
v višini 7.200 SIT in Sok Branko-Jurija v
višini 800 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 1997
Srg 6923/96
Rg-366
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba EKTIS, podjetje za storitve v
ZTP, računovodstvo, svetovanje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 12. 12. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Kavkler Milan in Kavkler Nevenka, oba Kolarjeva 12 A, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Kavkler Milana in Kavkler Nevenko,
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 1997
Srg 7168/96
Rg-367
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba AMANDI’S, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, preneha po

Srg 44/97
Rg-368
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba FILTOP, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o., Mengeš, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 24. 12. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Angelca Hribar, Ul.
Mengeške skupine 11, Mengeš, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Hribar Angelco.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 1997
Srg 266/97
Rg-369
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba FELIO, podjetje za poslovni
inženiring, računalništvo in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 9. 1.
1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Anton Velkavrh, Celovška 130, Ljubljana, Edvard Plut, Breznikova 29, Ljubljana, Metka Žerovnik, Vače
14a, Medvode, Franc Tomažič, Cankarjeva
40, Nova Gorica in Pia Lešnik, Kalanova 7,
Medvode, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
na vsakega po 400 SIT.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 1997

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 1997

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 12. 1995

Srg 94/18653
Rg-39211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18653 z dne 18. 4. 1996 pod št. vložka
1/10584/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: VIDMAR, Podjetje za trgovino, zastopanje, storitve in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma:
VIDMAR, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Topniška ul. 62
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Vidmar Marjana, izstopila 28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Vidmar Marjana, Topniška ul. 62, Ljubljana.
Srg 94/09880
Rg-43142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09880 z dne 12. 4. 1996 pod št. vložka
1/11814/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5485347
Firma: ARKADA, Podjetje za gostinske usluge, trženje, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o., Ig pri Ljubljani
Skrajšana firma: ARKADA, d.o.o., Ig
pri Ljubljani
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ig pri Ljubljani, Matena 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Jejčič Iztok in Fabjan Anica, oba izstopila 15. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Iztok Jejčič, Matena 10, Ig pri Ljubljani in
Anica Fabjan, Hruševska c. 48, Ljubljana.

MARIBOR
Srg 1540/96
Rg-357
Družba SPECIAL TRADING CENTER, mednarodna trgovina, d.o.o., Ahacljeva 7, Maribor, reg. št. vl. 1/419800, katere družbenik je Nigrin Kurt, Oberfahrenbach
55, Avstrija, po sklepu družbenika z dne 24.
12. 1996, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Nigrin Kurt,
Oberfahrenbach 55, Avstrija.

Srg 287/96
Rg-361
Družba MANHATTAN, podjetje za turizem, gostinstvo, trgovino in storitve,
d.o.o., Mladinska ul. 29, Maribor, reg. št.
vl. 1/5384-00, katere ustanovitelja sta Gregor Mesarič, Maribor, Gledališka 8 in Miro
Holbl, Maribor, Kersnikova ul. 13, po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 11. 3. 1996 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Gregor
Mesarič, Maribor, Gledališka 8 in Miro Holbl, Maribor, Kersnikova ul. 13.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 1997

NOVA GORICA
Rg-37770
Družba ZIK, gradbeništvo Medana,
d.o.o., s sedežem Medana 59, Dobrovo, ki
je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-2693-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 17. 1. 1996.
Ustanovitelji so Karahasanović Zijad,
Ćinovići, b.b., Zavidovići, R BiH, Karahasanović Zinet, Brijeg b.b., Zavidovići, R BiH
in Bošnjaković Izudin, Ćinovići 111, Zavidovići, R BiH, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada vsem ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 1. 1996
Rg-41857
Družba VOUK, Marketing in proizvodnja, d.o.o., Bovec, s sedežem Dvor 19/a,
Bovec, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-03348-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
31. 12. 1995.
Ustanovitelj je Kravanja Boris, Dvor
19/a, Bovec, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Rg-46069
Družba KAIS, Agrarna trgovina, d.o.o.
Bilje, s sedežem Bilje 3, Renče, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-3199-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 25. 7. 1996.
Ustanovitelji so Rettore Bruno, Abano
terme, Via Battisti cesare 24, (PD), Italija,
Maschio Antonio, Campodarsego, Via Marcello 71, (PD) Italija in Kmetijske potrebščine Bilka, d.o.o., Bilje, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 7. 1996

NOVO MESTO
Srg 1820/94
Rg-15244
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba Trgovina, transport, turizem
“3 T” Novo mesto, d.o.o., Cesta herojev
60, Novo mesto, vpisana na reg. vl. št.
1-567/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 2. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Tratar Božidar, Tratar
Janislava ter Tratar Nataša, vsi Cesta herojev 60, Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
duržbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
razdeli med ustanovitelje, in sicer na Tratar
Božidarja v znesku 1.200 SIT, Tratar Janislavo v znesku 600 SIT in Tratar Natašo v
znesku 200 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
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družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 5. 1995

nazivom pravila sindikata tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije družbe
O–MODA 33, d.o.o., Ormož s sedežem v
Ormožu, Opekarniška 4.
2. Matična številka sindikata družbe
O–MODA 33, d.o.o., Ormož je 1147463.

5. V upniški odbor se imenujejo naslednji člani:
– Sklad RS za razvoj d.d. Ljubljana, Dunajska 160, Ljubljana,
– AC Adriacommerce Moplas d.o.o. Gradin, Gradin 19, Gračišče,
– Slovenica Zavarovalniška hiša d.d.
Ljubljana, Celovška 91, Ljubljana,
– Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana,
– predstavnik delavcev dolžnika Jože
Nemec.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča 4. 6. 1997.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 1997

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-7/97-02
Ob-2453
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, Oddelek za občo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje to odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 3. 6. 1997, pod zap. št. 237,
z nazivom previla sindikata delavcev Sodnika za prekrške Ljubljana, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom:
Sindikat delavcev sodnika za prekrške
Ljubljana, matično številko: 1159615 in
sedežem: Resljeva cesta 18, Ljubljana.
Št. 026-6/93-97
Ob-2454
1. Upravna enota Piran prejme v hrambo
pravila o delovanju sindikalne skupine
Mestna knjižnica Piran.
2. Pravila iz prve točke te odločbe so
vpisana v register evidence, ki se vodi pri
temu organu pod zap. št. 22.
3. Datum vpisa: 20. 5. 1997.
4. Ime in kratica sindikata: Sindikalna
skupina Mestna knjižnica Piran.
5. Sedež sindikata: Tartinijev trg 1, Piran.
6. Žig sindikata: je okrogle oblike, premera 32 mm, z besedilom; Sindikat delavcev v kulturi Slovenije, Sindikalna skupina
Mestna knjižnica Piran.
Št. 028-9/97-3
Ob-2455
Pravila sindikata IMP, d.d., Ljubljana,
Dunajska 7, Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije, sprejeta na ustanovnem zboru
dne 24. 10. 1996 se hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Bežigrad. Pravilnik je
vpisan v evidenco statutov sindikatov št. 9,
dne 14. 5. 1997.
Št. 022-1/96
Ob-2470
1. Pravila Organizacije sindikata Upravne enote Pesnica sprejeta na ustanovnem zboru sindikata dne 20. 3. 1997 se hranijo pri Upravni enoti Pesnica.
2. Pravila se vodijo v evidenci statutov pod
zap. št. 022-3/97 pri Upravni enoti Pesnica.
3. Matična številka Organizacije sindikata Upravne enote Pesnica je 5995167.
Št. 02400-0002/97
Ob-2498
1. Upravna enota Ormož, Oddelek za
gospodarstvo občo upravo, druge upravne
in skupne zadeve prejme v hrambo pravila
sindikata, vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 4. 6. 1997 pod zap. št. 34 z

Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 8/97-14
S-253
To sodišče obvešča vse upnike, da se
I. narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi Pomurka trženje d.o.o. Maribor – v
stečaju razpisan za dne 18. 9. 1997, ob 9.
uri, v sobi št. 330 prekliče in se preloži na
23. 9. 1997 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 1997
St 51/90
S-254
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
51/90 z dne 2. 6. 1997 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Inženiring projekt Zagorje p.o., Zagorje ob Savi, Cesta
20. julija 2c.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 1997
St 14/97
S-255
To sodišče objavlja na podlagi 29. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93) oklic
1. To sodišče je s sklepom, opr. št. St 14/97,
z dne 4. 6. 1997, začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Cimos tovarna Koper, d.o.o., proizvodnja avtomobilskih delov, Cesta Marežganskega upora 2, Koper.
2. Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do 4. 6. 1997, pozivamo naj sodišču v
30 dneh po objavi oklica v Uradnem listu
RS, prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora biti podana z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih, v njen mora biti navedena pravna podlaga terjatve in njena višina. K prijavi pa mora biti priloženo dokazilo o obstoju in o višini terjatve. Upniki, ki
imajo terjatev v tuji valuti, jo prijavijo v tej
valuti in navedejo višino terjatve v domači
valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 4. 6. 1997.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi obresti, obračunane do 4. 6. 1997.
Upnike se poziva, da v svoji prijavi terjatve natančno navedejo firmo dolžnika, zoper katerega terjatev uveljavljajo.
3. Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
4. Za upravitelja prisilne poravnave je
določena Jožica Radujko iz Izole.

St 16/97
S-256
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 16/97 z dne 2. 6. 1997 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom P.I.T., proizvodnja, inženiring in trgovina, d.d.,
Mengeš, Blejčeva 46 ter ga z istim sklepom
tudi zaključilo.
Dolžnikovo premoženje se razdeli delničarjem. Pooblašča se dosedanji dolžnikov direktor Živko Rozman, da opravi to razdelitev.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Morebitni upniki se zoper ta sklep lahko
pritožijo v 15 dneh po njegovi objavi v
Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 1997
St 15/97
S-257
To sodišče objavlja na podlagi 71., 101.
in 102. člena zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93)
oklic o začetku postopka prisilne poravnave.
To sodišče je s sklepom opr. št. St 15/97
z dne 4. 6. 1997 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Cimos tovarna
Senožeče, d.o.o., Proizvodnja avtomobilskih delov Senožeče, Senožeče 17.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
(t.j. do 4. 6. 1997) pozivamo, da v roku
30 dni od objave oklica v Uradnem listu RS,
poravnalnemu senatu tega sodišča, prijavijo
svoje, prej navedene terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika –
prijavitelja, z natančno navedbo firme in
sedeža dolžnika (glej oklic!), na katerega se
nanaša prijavljena terjatev, s pravno podlago terjatve in njeno višino ter priloženimi
dokazili o obstoju terjatve in njeni višini (v
dveh izvodih!) in s priloženim eventuelnim
pooblastilom za zastopanje.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo
njeno višino v domači valuti, preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka postopka prisilne poravnave (4. 6. 1997).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
(4. 6. 1997), in priložijo obračun obresti.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po
četrtem in petem odstavku 43. člena zakona
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o prisilni poravnavi, sečaju in likvidaciji
(ZPPSL – Ur. l. RS, št. 67/93).
Dolžnik, upravitelj prisilne poravnave ali
upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo proti terjatvam drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Jožica Radujko iz Izole, Razgled 4.
V upniški odbor se imenujejo upniki:
1. Livarna Vuzenica, d.o.o., Livarska
21a, Vuzenica;
2. IMP Livar, d.d., Ljubljanska cesta 43,
Ivančna Gorica;
3. Železarna Ravne, Kovinarstvo Ljubno, d.o.o., Loke 36, Ljubno ob Savinji;
4. Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana, Celovška 91, Ljubljana;
5. Rebec Mitja, predstavnik sveta delavcev, Cimos tovarna Senožeče, d.o.o., Proizvodnja avtomobilskih delov Senožeče, Senožeče 17.
Oklic in sklep o začetku postopka prisilne poravnave nabita na oglasno desko tega
sodišča dne 4. 6. 1997.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 1997

njem odkupu delnic podjetja, ki je bil prvič
objavljen v časopisu Delo dne 1. 3. 1997 ter
na oglasnih deskah podjetja.
Upravičence pri interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic, to je vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojence podjetja, pa
tudi kooperante, ponovno pozivamo, da v
30 dneh po objavi tega poziva v časopisu
Delo predložijo svoje certifikate oziroma z
gotovino vplačajo delnice podjetja skladno
z razpisom ter tako sodelujejo pri lastninskem preoblikovanju podjetja.
Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja lahko upravičenci dobijo vsak delovnik med 8. in 14. uro na sedežu podjetja ali
po tel. 067/55-810.
Pivka, perutninski kombinat

5. Pravna oblika organiziranosti: družba
z omejeno odgovornostjo. Številka registrskega vložka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je 1/12677/00.
6. Predvidena lastniška struktura kapitala:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
7. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
a) prenos navadnih delnic na sklade: 40%
družbenega kapitala,
b) interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
c) notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
8. Javni poziv
a) Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v roku 35
dni od dneva objave tega poziva v časopisu
Delo predložijo lastninske certifikate in potrdila za neizplačani del neto osebnih dohodkov v zameno za začasnice, kasneje delnice.
Upravičenci, ki zamudijo rok, ne morejo
sodelovati pri interni razdelitvi.
Delnice za interno razdelitev (delnice oznake B) so navadne, dajejo pravico do
upravljanja in sorazmerno pravico do dividende, so imenske in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem
ter dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja
pravico do poplačila sorazmernega dela iz
stečajne oziroma likvidacijske mase. Nominalna vrednost ene delnice je 1.000 SIT,
prodajna cena pa 1.112 SIT.
b) Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v roku 30
dni od dneva objave tega poziva v časopisu
Delo sodelujejo v notranjem odkupu in vplačajo delnice s predložitvijo presežnih certifikatov, z denarjem in presežnimi potrdili.
Delnice notranjega odkupa se vplačajo s
50% popustom.
Delnice za notranji odkup so navadne,
imenske, dajejo pravico do upravljanja v
skladu s pravili notranjega odkupa in do
dividende. So neprenosljive izven programa notranjega odkupa, razen z dedovanjem, ter so prenosljive v okviru programa
notranjega odkupa med udeleženci programa notranjega odkupa, pod pogojem, da
ostaja vsaj 1/3 zaposlenih med udeleženci
programa notranjega odkupa, dokler program traja (delnice oznake C). Delnice, pridobljene v programu notranjega odkupa v
zameno za lastniške certifikate (delnice oznake D), so enake kot delnice interne razdelitve in so neprenosljive dve leti razen z
dedovanjem, po preteku dveh let pa so enake kot ostale delnice programa notranjega
odkupa.
Osnutek pravil notranjega odkupa je na
vpogled na oglasni deski v podjetju. Udeleženci lahko v roku 15 od objave v časopisu
Delo podajo pripombe na osnutek pravil notranjega odkupa.
Delnice, ki so preostale po opravljenih
prenosih, razdelitvi in prodaji, podjetje na

St 10/97
S-258
Na podlagi 101. in 102. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.
l. RS, št. 67/93) to sodišče objavlja oklic o
začetku stečaja
1. S sklepom tega sodišča, opr. št.
St 10/97, je sodišče dne 6. 6. 1997 začelo
stečajni postopek nad družbo Modno krojaštvo, Obrtno podjetje, d.o.o., Leninova
2, Piran.
2. Stečajni postopek bo vodilo to sodišče
opravilo pa ga bo po pravilih skrajšanega
stečajnega postopka.
3. V stečajnem postopku se bo za dolžnika uporabljala firma Modno krojaštvo,
Obrtno podjetje, d.o.o. – v stečaju.
4. Za stečajnega upravitelja se postavi
Zoran Žagar iz Kopra.
5. Upnike pozivamo, naj z vlogo v 2 izvodih in z dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v 2 mesecih od dneva
objave tega oklica.
6. Narok za preizkus terjatev bo 18. 9.
1997 ob 8.30 sobi št. 135/I tega sodišča.
7. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika Modno krojaštvo, Obrtno podjetje, d.o.o., Leninova 2, Piran.
8. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 6. 6. 1997.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 6. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-124
Pivka, perutninski kombinat, p.o., Neverke 30, Košana, ponavlja javni poziv
upravičencem pri interni razdelitvi in notra-

La-125
Zitus, servisne storitve, p.o., Rimska c.
11, Ljubljana, podaljšuje javni poziv upravičencem do interne razdelitve in notranjega odkupa delnic, ki je bil prvič objavljen v
Uradnem listu RS, št. 34 dne 29. VI. 1996 v
dnevniku Delo dne 28. 6. 1996.
Hkrati je bil javni poziv objavljen tudi
na oglasnih deskah podjetja.
Javni poziv za predložitev lastninskih
certifikatov in potrdil za neizplačane OD se
podaljša do vključno 19. 6. 1997. Dodatne
informacije dobite v dopoldanskem času po
tel. 061/224-122 ali osebno na sedežu podjetja pri direktorju inž. Andreju Sveticu.
Zitus, servisne storitve, p.o., Ljubljana
Št. 51
La-135
Megrad inežniring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic. Javni poziv je bil
prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 8,
dne 12. II. 1996 in dnevniku Delo dne 9. 2.
1996. Istočasno je bil javni poziv objavljen
tudi na oglasnih deskah v podjetju.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 30. 6. 1997.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v dopoldanskem času po
tel. 061/159-18-56 ali osebno na sedežu
podjetja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.
Megrad inženiring, p.o., Ljubljana
Št. 01/3600
La-127
Podjetje IGMAT, inštitut za gradbene
materiale, d.o.o., Slovenčeva 22, Ljubljana,
na podlagi 19. člena ZLPP in 16. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o
izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij objavlja vsebino
programa lastninskega preoblikovanja, ki ga
je odobrila Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 02128/1997-DD z dne 13. 5. 1997
1. Firma: IGMAT, inštitut za gradbene
materiale, d.o.o., Slovenčeva 22, Ljubljana.
2. Sedež: Slovenčeva 22, Ljubljana.
3. Matična številka: 5498503.
4. Dejavnost podjetja: raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije (šifra 73102).
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podlagi 29. člena ZLPP prenese na Sklad
Republike Slovenije za razvoj.
9. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vplačevali na sedežu podjetja (Tatjana Trtnik),
vsak delovnik med 8. in 13. uro. Delnice iz
notranjega odkupa se bodo vplačevale z gotovino na poseben privatizacijski podračun
podjetja št. 50102-698-000-0027242 pri
Agenciji za plačilni promet, Podružnica
Ljubljana, z navedbo: plačilo kupnine za
delnice iz notranjega odkupa.
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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
11. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije vsak delovnik med 8. in 12. uro pri
Alojzu Severju, tel. 061/341-593, in Petru
Žagarju, tel. 061/312-738.
IGMAT, inštitut za gradbene materiale,
d.o.o., Ljubljana

a) Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v roku 35
dni od dneva objave tega poziva v časopisu
Delo predložijo lastninske certifikate in potrdila za neizplačani del neto osebnih dohodkov v zameno za začasnice, kasneje delnice.
Upravičenci, ki zamudijo rok, ne morejo
sodelovati pri interni razdelitvi.
Delnice za interno razdelitev (delnice oznake B) so navadne, dajejo pravico do
upravljanja in sorazmerno pravico do dividende, so imenske in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem
ter dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja
pravico do poplačila sorazmernega dela iz
stečajne oziroma likvidacijske mase. Nominalna vrednost ene delnice je 1.000 SIT,
prodajna cena delnice pa je 1.112 SIT.
b) Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v roku 30
dni od dneva objave tega poziva v časopisu
Delo sodelujejo v notranjem odkupu in vplačajo delnice s predložitvijo presežnih certifikatov, z denarjem in presežnimi potrdili.
Delnice notranjega odkupa se vplačajo s
50% popustom.
Delnice za notranji odkup so navadne,
imenske, dajejo pravico do upravljanja v
skladu s pravili notranjega odkupa in do
dividende. So neprenosljive izven programa notranjega odkupa, razen z dedovanjem,
ter so prenosljive v okviru programa notranjega odkupa med udeleženci programa notranjega odkupa, pod pogojem, da ostaja
vsaj 1/3 zaposlenih med udeleženci programa notranjega odkupa, dokler program traja
(delnice oznake C). Delnice, pridobljene v
programu notranjega odkupa v zameno za
lastniške certifikate (delnice oznake D), so
enake kot delnice interne razdelitve in so
neprenosljive dve leti razen z dedovanjem,
po preteku dveh let pa so enake kot ostale
delnice programa notranjega odkupa.
Osnutek pravil notranjega odkupa je na
vpogled na oglasni deski v podjetju. Udeleženci lahko v roku 15 dni od objave tega
poziva v časopisu Delo podajo pripombe na
osnutek pravil notranjega odkupa.
Delnice, ki so ostale po opravljenih prenosih, razdelitvi in prodaji, podjetje na podlagi 29. člena ZLPP prenese na Sklad Republike Slovenije za razvoj.
9. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vplačevali v navedenem roku pri blagajni na sedežu podjetja, vsak delovnik med 8. in 13.
uro. Delnice iz notranjega odkupa se bodo
vplačevale z gotovino na poseben privatizacijski
podračun
podjetja
št.
50150-698-27237 pri Agenciji za plačilni
promet, Podružnica Litija, z navedbo: plačilo kupnine za delnice iz notranjega odkupa.
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 udeleževal 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.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
11. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije vsak delovnik med 8. in 12. uro pri
Slavku Lukijanoviču, tel. 061/877-080.
SCT Indtustrija apna Kresnice, d.o.o.

Št. 01/3600
La-128
Podjetje SCT Industrija apna Kresnice
d.o.o., Kresnice 14, Kresnice, na podlagi
19. člena ZLPP in 16. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij objavlja vsebino programa
lastninskega preoblikovanja, ki ga je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št.
LP 02136/1997-DD z dne 13. 5. 1997
1. Firma: SCT Industrija apna Kresnice d.o.o., Kresnice 14, Kresnice.
2. Sedež: Kresnice 14, Kresnice.
3. Matična številka: 5460069.
4. Dejavnost podjetja: osnovna dejavnost
je proizvodnja apna (šifra 26520).
5. Pravna oblika organiziranosti: družba
z omejeno odgovornostjo. Številka registrskega vložka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je 1/10757/00.
6. Predvidena lastniška struktura kapitala:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
7. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
a) prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
b) interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
c) notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
8. Javni poziv

Št. 01/3600
La-129
Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova d.d., Ljubljana, Slovenska 56, na podlagi 19. člena ZLPP in
16. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij objavlja vsebino programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 01071/1997-DD z
dne 29. 5. 1997
1. Firma: Splošno gradbeno podjetje
Slovenija ceste Tehnika Obnova d.d., Slovenska 56, Ljubljana.
2. Sedež: Slovenska 56, Ljubljana.
3. Matična številka: 5198046.
4. Dejavnost podjetja: gradbene storitve,
inženiring storitve.
5. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot delniška družba v
družbeni lastnini. Številka registrskega vložka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je
1/1654/00.
6. Predvidena lastniška struktura kapitala:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 9,81%,
– Slovenski odškodninski sklad – 9,81%,
– Sklad RS za razvoj – 19,62%,
– udeleženci notranje razdelitve –
19,62%,
– udeleženci notranjega odkupa –
39,24%,
– rezervirano za denacionalizacijske
upravičence (začasni prenos delnic na Sklad
RS za razvoj) – 1,90%.
7. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
a) prenos navadnih delnic na sklade: 40%
družbenega kapitala,
b) interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
c) notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
8. Javni poziv
a) Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v roku
35 dni od dneva objave tega poziva v časopisu Delo predložijo lastninske certifikate
in potrdila za neizplačani del neto osebnih
dohodkov v zamenjavo za začasnice, kasneje delnice.
Upravičenci, ki zamudijo rok, ne morejo
sodelovati pri interni razdelitvi.
Delnice za interno razdelitev (delnice oznake B) so navadne, dajejo pravico do
upravljanja in sorazmerno pravico do dividende, so imenske in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem
ter dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja
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pravico do poplačila sorazmernega dela iz
stečajne oziroma likvidacijske mase. Nominalna vrednost ene delnice je 5.000 SIT,
prodajna cena delnice pa je 7.494 SIT.
b) Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v roku
30 dni od dneva objave tega poziva v časopisu Delo sodelujejo v notranjem odkupu in
vplačajo delnice s predložitvijo presežnih
certifikatov, z denarjem in presežnimi potrdili. Delnice notranjega odkupa se vplačajo
s 50% popustom.
Delnice za notranji odkup so navadne,
imenske, dajejo pravico do upravljanja v
skladu s pravili notranjega odkupa in do
dividende. So neprenosljive izven programa notranjega odkupa, razen z dedovanjem,
ter so prenosljive v okviru programa notranjega odkupa med udeleženci programa notranjega odkupa, pod pogojem, da ostaja
vsaj 1/3 zaposlenih med udeleženci programa notranjega odkupa, dokler program traja
(delnice oznake C). Delnice, pridobljene v
programu notranjega odkupa v zameno za
lastniške certifikate (delnice oznake D) so
enake kot delnice interne razdelitve in so
neprenosljive dve leti razen z dedovanjem,
po preteku dveh let pa so enake kot ostale
delnice programa notranjega odkupa.
Osnutek pravil notranjega odkupa je na
vpogled na oglasnih deskah v podjetju. Udeleženci lahko v roku 15 dni od objave v
časopisu Delo podajo pripombe na osnutek
pravil notranjega odkupa.
Delnice, ki so preostale po opravljenih
prenosih, razdelitvi in prodaji, podjetje na
podlagi 29. člena ZLPP prenese na Sklad
Republike Slovenije za razvoj.
9. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vplačevali v prostorih na Vošnjakovi 8, Ljubljana,
vsak delovnik med 8. in 13. uro. Zaposleni
bodo lahko delnice vplačevali tudi v posameznih obratih oziroma organizacijskih
enotah podjetja.
Delnice iz notranjega odkupa, ki se vplačajo z gotovino, se vplačajo na poseben privatizacijski
podračun
podjetja
št.
50100-698-000-0027263 pri Agenciji za
plačilni promet, Podružnica Ljubljana, z navedbo: “plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu”.
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 udeleževal
kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih
pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
11. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije vsak delovnik med 8. in 12. uro pri
Petru Žagarju, tel. 061/312 738.
Splošno gradbeno podjetje
Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d.,
Ljubljana

Št. 01/3600
La-130
Podjetje SCT Strojegradnja, proizvodnja,
popravila in vzdrževanje strojne opreme,
d.o.o., Kavčičeva 66, Ljubljana, na podlagi
19. člena ZLPP in 16. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij objavlja vsebino programa
lastninskega preoblikovanja, ki ga je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št.
LP 02125/1997-DD z dne 12. 5. 1997
1. Firma: SCT Strojegradnja, proizvodnja, popravila in vzdrževanje strojne opreme, d.o.o., Kavčičeva 66, Ljubljana.
2. Sedež: Kavčičeva 66, Ljubljana.
3. Matična številka: 5459974.
4. Dejavnost podjetja: osnovna dejavnost
je proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov (šifra 28110).
5. Pravna oblika organiziranosti: družba
z omejeno odgovornostjo. Številka registrskega vložka pri okrožnem sodišču v Ljubljani je 1/10762/00.
6. Predvidena lastniška struktura kapitala:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
7. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
a) prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
b) interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
c) notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
8. Javni poziv
a) Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v roku
35 dni od dneva objave tega poziva v časopisu Delo predložijo lastninske certifikate
in potrdila za neizplačani del neto osebnih
dohodkov v zameno za začasnice, kasneje
delnice. Upravičenci, ki zamudijo rok, ne
morejo sodelovati pri interni razdelitvi.
Delnice za interno razdelitev (delnice oznake B) so navadne, dajejo pravico do
upravljanja in sorazmerno pravico do dividende, so imenske in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem
ter dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja
pravico do poplačila sorazmernega dela iz
stečajne oziroma likvidacijske mase. Nominalna vrednost ene delnice je 1.000 SIT,
prodajna cena pa 1.112 SIT.
b) Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v roku
30 dni od dneva objave tega poziva v časopisu Delo, da sodelujejo v notranjem odkupu in vplačajo delnice s predložitvijo presežnih certifikatov, z denarjem in presežnimi potrdili. Delnice notranjega odkupa se
vplačajo s 50% popustom.
Delnice za notranji odkup so navadne,
imenske, dajejo pravico do upravljanja v
skladu s pravili notranjega odkupa in do
dividende. So neprenosljive izven progra-

ma notranjega odkupa, razen z dedovanjem,
ter so prenosljive v okviru programa notranjega odkupa med udeleženci programa notranjega odkupa, pod pogojem, da ostaja
vsaj 1/3 zaposlenih med udeleženci programa notranjega odkupa, dokler program traja
(delnice oznake C). Delnice, pridobljene v
programu notranjega odkupa v zameno za
lastniške certifikate (delnice oznake D), so
enake kot delnice interne razdelitve in so
neprenosljive dve letim razen z dedovanjem,
po preteku dveh let pa so enake kot ostale
delnice programa notranjega odkupa.
Osnutek pravil notranjega odkupa je na
vpogled na oglasni deski v podjetju. Udeleženci lahko v roku 15 dni od objave v časopisu Delo podajo pripombe na osnutek pravil notranjega odkupa.
Delnice, ki so preostale po opravljenih
prenosih, razdelitvi in prodaji, podjetje na
podlagi 29. člena ZLPP prenese na Sklad
Republike Slovenije za razvoj.
9. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vplačevali na sedežu podjetja (Marta Kuhelj), vsak
delovnik med 8. in 13. uro. Delnice iz notranjega odkupa, ki se vplačajo z gotovino, se
vplačajo na poseben privatizacijski račun
podjetja št. 50103-698-000-0027258 pri
Agenciji za plačilni promet, Podružnica
Ljubljana, z navedbo “plačilo kupnine za
delnice v notranjem odkupu”.
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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
11. Dodatne informacije:
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije vsak delovnik med 8. in 12. uro pri
Jošku Botušiču, tel. 061/441-122, in Petru
Žagarju, tel. 061/312-738.
SCT Strojegradnje,
proizvodnja, popravila
in vzdrževanje strojne opreme, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 01/3600
La-131
Podjetje Projekt nizke zgradbe, projektiranje, inženiring in svetovanje, d.o.o.,
Vojkova 65, Ljubljana, na podlagi 19. člena ZLPP in 16. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij objavlja vsebino programa
lastninskega preoblikovanja, ki ga je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št.
LP 02127/1997-DD z dne 13. 5. 1997
1. Firma: Projekt nizke zgradbe, projektiranje, inženiring in svetovanje, d.o.o.,
Vojkova 65, Ljubljana.
2. Sedež: Vojkova 65, Ljubljana.
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3. Matična številka: 5459966.
4. Dejavnost podjetja: osnovna dejavnost
je projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje (šifra 74200).
5. Pravna oblika organiziranosti: družba
z omejeno odgovornostjo. Številka registrskega vložka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je 1/10764/00.
6. Predvidena lastniška struktura kapitala:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
7. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
a) prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
b) interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
c) notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
8. Javni poziv
a) Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v roku
35 dni od dneva objave tega poziva v časopisu Delo predložijo lastninske certifikate
in potrdila za neizplačani del neto osebnih
dohodkov v zameno za začasnice, kasneje
delnice.
Upravičenci, ki zamudijo rok, ne morejo
sodelovati pri interni razdelitvi.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo z objavo internega razpisa na
oglasni deski v podjetju pričel teči 15 dnevni rok za vpis delnic ožjih družinskih članov.
Delnice za interno razdelitev (delnice oznake B) so navadne, dajejo pravico do
upravljanja in sorazmerno pravico do dividende, so imenske in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem
ter dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja
pravico do poplačila sorazmernega dela iz
stečajne oziroma likvidacijske mase. Nominalna vrednost ene delnice je 1.000 SIT,
prodajna cena delnice pa je 1.112 SIT.
b) Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v roku 30
dni od dneva objave tega poziva v časopisu
Delo sodelujejo v notranjem odkupu in vplačajo delnice s predložitvijo presežnih certifikatov, z denarjem in presežnimi potrdili.
Delnice notranjega odkupa se vplačajo s
50% popustom.
Delnice za notranji odkup so navadne,
imenske, dajejo pravico do upravljanja v
skladu s pravili notranjega odkupa in do
dividende, so neprenosljive izven programa
notranjega odkupa, razen z dedovanjem, ter
so prenosljive v okviru programa notranjega odkupa med udeleženci programa notranjega odkupa, pod pogojem, da ostaja vsaj
1/3 zaposlenih med udeleženci programa
notranjega odkupa, dokler program traja
(delnice oznake C). Delnice, pridobljene v
programu notranjega odkupa v zameno za
lastniške certifikate (delnice oznake D), so
enake kot delnice interne razdelitve in so
neprenosljive dve letim razen z dedovanjem,

po preteku dveh let pa so enake kot ostale
delnice programa notranjega odkupa.
Osnutek pravil notranjega odkupa je na
vpogled na oglasni deski v podjetju. Udeleženci lahko v roku 15 dni od objave tega
poziva v časopisu Delo podajo pripombe na
osnutek pravil notranjega odkupa.
Delnice, ki so ostale po opravljenih prenosih, razdelitvi in prodaji, podjetje na podlagi 29. člena ZLPP prenese na Sklad Republike Slovenije za razvoj.
9. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vplačevali na sedežu podjetja (Helena Kopač),
vsak delovnik med 8. in 13. uro. Delnice iz
notranjega odkupa se bodo vplačevale z gotovino na poseben privatizacijski podračun
podjetja št. 50102-698-000-0027279 pri
Agenciji za plačilni promet, z navedbo: plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu.
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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
11. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije vsak delovnik med 8. in 12. uro pri
Viljemu Celcerju, tel. 061/347 773 in Petru
Žagarju, tel. 061/312 738.
Projekt Nizke zgradbe, projektiranje,
inženiring in svetovanje d.o.o.,
Ljubljana

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– interne razdelitve – 20%,
– notranji odkup – 40%.
6. Predvideni načini oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja
družbenega kapitala:
– prenos 10% navadnih delnic na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja,
– prenos 10% navadnih delnic na Slovenski odškodninski sklad,
– prenos 20% navadnih delnic na Sklad
Republike Slovenije za razvoj.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje Lik – Holding, d.o.o., poziva
vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja in povezanih podjetij:
LIK – Pohištvo, d.o.o., LIK – Stolik, d.o.o.,
LIK – Masivno pohištvo, d.o.o., LIK – Lamelirnica, d.o.o., LIK – Žaga, d.o.o., LIK –
Jelka Podpreska, d.o.o. in LIK – Vio, d.o.o.,
da v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva
v dnevnem časopisu Delo ter na oglasnih
deskah podjetja in povezanih družb, vpišejo
delnice v zameno za lastniške certifikate (1.
krog).
Če bo vrednost zbranih lastniških certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala
bo podjetje objavilo interni razpis za ožje
družinske člane zaposlenih, ki jih bo pozvalo k predložitvi certifikatov preko oglasne
deske podjetja. Rok predložitve bo znašal
14 dni od objave na oglasni deski in bo
lahko predčasno zaključen takoj, ko bodo
vpisane vse razpoložljive delnice.
Certifikate bodo upravičenci lahko predložili na sedežu podjetja LIK – Holding v
blagajni ob delavnikih od 12. do 14. ure.
Upravičenec, ki zamudi navedeni rok za
predložitev certifikata, ne more sodelovati
pri interni razdelitvi podjetja.
V primeru, da bo lastniških certifikatov
ožjih družinskih članov preveč, se bo upošteval proporcionalni kriterij pri delitvi delnic. Ta kriterij velja v okviru interne razdelitve samo za upravičence drugega kroga, to
so družinski člani.
Preostanek navadnih delnic razreda B,
ki ne bo razdeljen niti na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad RS za razvoj v skladu z zakonom kot navadne delnice razreda
A.
Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov upravičencev presegla 20%
družbenega kapitala, lahko tisti upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi delnic podjetja, uporabljajo presežke lastniških certifikatov za kupnino za navadne delnice razreda D v programu notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov
uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve so delnice razreda B: dajo
pravico do upravljanja, tako da vsaka delnica nosi en glas; dajejo sorazmerno pravico
do dividende; se glasijo na ime; niso prenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z
dedovanjem; imajo nominalno vrednost
1.000 SIT; dajejo ob stečaju ali likvidaciji
podjetja pravico do poplačila sorazmernega
dela iz stečajne oziroma likvidacijske mase.
7.2. Notranji odkup delnic

Št. 293
La-126
Skladno s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij in na podlagi programa
lastninskega preoblikovanja podjetja LIK –
Holding, družba za upravljanje, razvoj in
financiranje, d.o.o., Novomeška cesta 5, Kočevje, ki ga je odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 01431/1997-JM z dne
2. 6. 1997 objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja
1. Firma in sedež: LIK – Holding Družba za upravljanje, razvoj in financiranje,
d.o.o., Novomeška cesta 5, Kočevje.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani
pod reg. št. 1/11591/00 Ljubljana.
2. Matična številka: 5476135.
3. Dejavnost podjetja: podjetniško in poslovno svetovanje.
4. Pravna oblika organiziranosti: LIK –
Holding, d.o.o., družba za upravljanje, razvoj in financiranje, Novomeška cesta 5, Kočevje, je družba, katere nominiran kapital
sestoji iz 92,10% družbenega kapitala in
7,90% kapitala v lasti Sklada RS za razvoj.
5. Predvidena lastniška struktura družbenega kapitala preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
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Podjetje LIK – Holding, d.o.o., poziva
vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja in povezanih podjetij:
LIK – Pohištvo, d.o.o., LIK – Stolik, d.o.o.,
LIK – Masivno pohištvo, d.o.o., LIK – Lamelirnica, d.o.o., LIK – Žaga, d.o.o., LIK –
Jelka Podpreska, d.o.o. in LIK – Vio, d.o.o.,
da sodelujejo pri notranjem odkupu delnic
podjetja. Notranji odkup delnic bo potekal
istočasno z interno razdelitvijo delnic v višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta. Rok za pristop k sodelovanju je naslednji delovni dan po objavi v
časopisu Delo in na oglasni deski podjetja.
Upravičenci s pisno izjavo odločijo, da
pristopijo k programu notranjega odkupa,
pri čemer mora sodelovati vsaj 1/3 zaposlenih v podjetju. Organizacija programa notranjega odkupa bo določena s pravili notranjega odkupa, ki bodo sprejeta po odobritvi
programa in bodo na vpogled na oglasni
deski v podjetju.
Kolikor udeleženci programa notranjega
odkupa ne bodo odkupili vseh delnic takoj,
bo podjetje preostanek delnic odkupilo v
štirih letih.
Delnice, ki jih udeleženci notranjega odkupa odkupijo z denarnimi vplačili, so navadne imenske delnice razreda C. Delnice
dajejo sorazmerno pravico do upravljanja in
do dobička. Nominalna vrednost ene delnice je 1.000 SIT.
Prodajna cena za posamezno delnico, ki
se odkupuje z denarnimi sredstvi, se formira v skladu z zakonom in se revalorizira z
indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993
do dneva podpisa pogodbe s Skladom za
razvoj.
Delnice, ki jih udeleženci pridobijo v
zameno za lastniške certifikate, so delnice
razreda D in so enake kot delnice interne
razdelitve ter so dve leti neprenosljive, razen z dedovanjem. Po preteku dveh let postanejo te delnice enake kot ostale delnice,
pridobljene z notranjim odkupom.
Prodajna cena delnic, ki jih udeleženci
pridobijo v zameno za presežne lastniške
certifikate, je 50% nižja od prodajne cene
delnice, ki se pridobijo v zameno za lastniške certifikate in se ne revalorizira.
Upravičenci bodo vplačali delnice iz notranjega odkupa z eventualnim presežkom
lastniških certifikatov, z denarnimi sredstvi
in z obračunanimi in neizplačanimi plačami, ki predstavljajo obveznost podjetja do
zaposlenih na osnovi potrdil po 25.a členu
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Vpis delnic bo na sedežu podjetja LIK
– Holding – blagajna, ob delovnih dneh od
12. do 14. ure, gotovinska vplačila pa na
privatizacijski (pod)račun podjetja št.
51300-698-5075 pri APP Kočevje.
Ko upravičenci vplačajo kupnino, postanejo udeleženci notranjega odkupa podjetja.
7.3. Zamenjava delnic obstoječih delničarjev
Podjetje bo za obstoječi delež znanega
lastnika v kapitalu izdalo delnice razreda G.
Delnice razreda G so navadne, se glasijo
na ime in imajo nominalno vrednost 1.000
SIT za eno delnico ter dajejo sorazmerno
pravico do upravljanja in do dividende, so
prenosljive.
8. 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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
9. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja pri Mariji
Rački na sedežu podjetja ali na tel.
061/853-211, int. 210.
LIK – Holding, d.o.o.,
družba za upravljanje, razvoj in
financiranje, Kočevje

– notranji odkup delnic družbenega kapitala – 40%.
5. Javni poziv
5.1. Interna razdelitev
Podjetje Tekstilna tovarna Senožeče,
p.o., Senožeče, poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Primorske novice in oglasni deski
podjetja predložijo svoje lastniške certifikate in potrdila po 25.a členu zakona o lastninskem preoblikovanju v zameno za delnice ter tako sodelujejo v interni razdelitvi
delnic podjetja.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške certifikate in potrdila v navedenem
roku roku vsak delovnik, razen sobot od
8. do 14. ure v upravi podjetja.
Če upravičenci vpišejo manj kot 20%
delnic, bo podjetje pisno pozvalo ožje družinske člane zaposlenih k vpisu certifikatov, in sicer v roku 15 dni.
V primeru vpisa za več kot 20% lahko
upravičenci presežek lastniškega certifikata
in potrdil uporabijo kot kupnino za delnice
pri notranjem odkupu.
Delnice interne razdelitve so navadne
imenske ter so neprenosljive 2 leti po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.
5.2. Notranji odkup delnic
Podjetje Tekstilna tovarna Senožeče,
p.o., Senožeče, poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v 30 dneh po objavi javnega poziva v časopisu Primorske novice in oglasni deski podjetja vpišejo in vplačajo delnice notranjega
odkupa s 50% popustom.
Kupnina je lahko presežni lastniški certifikat in potrdilo iz interne razdelitve ali
gotovina, ki se vplača na poseben žiro račun
podjetja št. 51420-698-6462 pri APP Sežana, z navedbo: “plačilo kupnine za delnice
notranjega odkupa”.
Vplačane delnice so navadne imenske
ter dajejo upravičencem pravico do upravljanja. Delnice, pridobljene za presežne lastniške certifikate in potrdila iz 25.a člena, so
neprenosljive 2 leti od izdaje, razen z dedovanjem, nato pa se izenačijo z ostalimi delnicami notranjega odkupa.
Delnice, ki jih bodo upravičenci kupili z
denarnimi vplačili, so neprenosljive izven
kroga udeležencev notranjega odkupa, razen z dedovanjem. V okviru programa so
prenosljive med udeleženci z omejitvijo, da
se število zaposlenih med udeleženci ne
zmanjša pod 1/3 zaposlenih v podjetju.
6. Dodatne informacije o programu ter
pogoji vpisa in vplačila delnic dobite po
tel. 067/76-115 pri Boljunčič-Faletič Nevenki, vsak dan od 8. do 14. ure.
7. 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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-

Št. 9-8/97
La-132
Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, podjetje Tekstilna tovarna Senožeče, p.o., Senožeče 151, Senožeče, objavlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja, ki ga je odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
številka LP 01033/1997-NGT z dne 29. 5.
1997 program lastninskega preoblikovanja
podjetja Tekstilna tovarna Senožeče, p.o.
1. Firma in sedež: Tekstilna tovarna Senožeče, p.o., Senožeče 151, Senožeče.
Pravna organiziranost: družbeno podjetje, p.o., s 100% družbenim kapitalom.
2. Matična številka: 5040175.
3. Dejavnost:
– proizvodnja tkanin bombažnega tipa
(iz bombažne in sintetične preje),
– opravljanje storitev tkanja tekstila,
– opravljanje storitev prevoza blaga,
– opravljanje storitev lesno predelovalne in kovinske dejavnosti,
– opravljanje gostinske dejavnosti v restavraciji Adria,
– opravljanje menjalniških poslov,
– zunanjetrgovinski posli: uvoz reprodukcijskega materiala, izvoz blaga in storitev.
Podjetje je vpisano v sodni register pri
Temeljnem sodišču v Kopru s sklepom Srg
801/89.
4. Predvidena lastninska struktura kapitala preoblikovanega podjetja in kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja.
4.1. Predvidena lastninska struktura kapitala po preoblikovanju podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa družbenega kapitala – 40%.
4.2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40%,
– interna razdelitev delnic – 20%,
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riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Tekstilna tovarna Senožeče, p.o.

Podjetje CP Koper, p.o., poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja ter zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce v družbah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na podlagi
deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v časopisu Delo vplačajo delnice ter tako postanejo udeleženci
notranjega odkupa delnic podjetja.
Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski
račun
št.
51400-698-000-0006644 z navedbo: “Plačilo kupnine za delnice notranjega odkupa”.
Rok za vplačila je prekluziven.
Podjetje bo za notranji odkup delnic namenilo 40% družbenega kapitala podjetja.
Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa imajo lastnosti iz
35. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki.
6. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z navedeno
odločbo agencije o odobritvi objavljenega programa preoblikovanja kršene njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravne koristi,
ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot
stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic
v roku 15 dni od dneva te objave s pritožbo na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
7. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja v dopoldanskem
času po tel. 066/32-351 ali osebno na sedežu
podjetja. Kontaktna oseba je Igor Ukota.
Cestno podjetje Koper, p.o.

– 40% upravičenci iz naslova notranjega
odkupa.
6. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih imenskih delnic na
Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– prenos navadnih imenskih delnic na
Slovenskih odškodninski sklad – 10%,
– prenos navadnih imenskih delnic na
Sklad RS za razvoj – 20%,
– interna razdelitev – 20%,
– notranji odkup – 40%.
7. Javni poziv za interno razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh od objave tega javnega poziva zamenjajo lastniške certifikate in potrdila za
neizplačani del osebnih dohodkov za delnice podjetja. Upravičenec, ki zamudi rok, ne
more sodelovati pri interni razdelitvi delnic
podjetja. Podjetje bo za interno razdelitev
delnic podjetja namenilo 20% družbenega
kapitala. Delnice pridobljene v okviru interne razdelitve so navadne imenske delnice z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT in so neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen
z dedovanjem. Vsaka delnica ima en glas.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, kar bo najkasneje v desetih dneh po zaključku vpisnega roka ugotovila komisija za lastninsko preoblikovanje,
bo podjetje javno pozvalo vse ožje družinske člane zaposlenih, da v roku 30 dni z
lastniškimi certifikati vpišejo preostanek
delnic. Razpis se lahko konča tudi pred potekom tega roka, kolikor so že vpisane in
vplačane vse delnice namenjene za interno
razdelitev. Če tudi v drugem razpisanem
postopku ne bodo vpisane vse delnice, bo
podjetje preostanek do 20% preneslo na
Sklad RS za razvoj.
Če bo v prvem razpisnem roku vpisanih
in vplačanih več kot 20% delnic, se bodo
presežni lastniški certifikati in potrdila uporabili za notranji odkup tako, da se bo presežek certifikatov in potrdil uporabil proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
8. Javni poziv za notranji dokup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v 30
dneh od objave tega javnega poziva vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice se
vplačujejo z gotovino oziroma morebitnimi
presežnimi lastniškimi certifikati in potrdili za
neizplačani del osebnih dohodkov.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Upravičenci se bodo s pisno izjavo odločili, da pristopijo k programu notranjega
odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino
za prvi paket delnic, postanejo udeleženci
notranjega odkupa. Vsak upravičenec bo
lahko pri začetnem odkupu vplačal kot želi,
dokler se ne vplača ves za notranji odkup
namenjen kapital.
Kolikor bi upravičenci znotraj te metode
vplačali več kot 40% vseh delnic, kar bo po
zaključku vpisnega roka ugotovila komisija
za lastninsko preoblikovanje, bo podjetje
vplačane zneske ustrezno znižalo. Pri tem
bo za vse udeležence uporabilo korekcijski
faktor povprečnega mesečnega osebnega
dohodka zadnjih treh mesecev. V primeru,

Št. 06-34/6
La-133
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij objavlja Cestno podjetje Koper, p.o., program lastninskega preoblikovanja podjetja.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01134/1997-JM z dne 26. 5.
1997.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma: SCP Cestno podjetje Koper, p.o.
Sedež: Koper, Ul. 15. maja št. 14.
Matična številka: 5069041.
Šifra podskupine dejavnosti: 050201.
Podjetje je registrirano za gradnjo in
vzdrževanje cest in drugih prometnih objektov.
Pravna oblika organiziranosti: podjetje
je registrirano pri pristojnem sodišču v Kopru kot družbeno podjetje s polno odgovornostjo (p.o.).
2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 5,33%,
– Slovenski odškodninski sklad – 5,33%,
– Sklad RS za razvoj – 10,66%,
– udeleženci interne razdelitve – 10,66%,
– udeleženci notranjega odkupa –
21,33%,
– Republika Slovenija – 35,30%,
– občine skupaj – 11,39%.
3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv za interno razdelitev delnic
Podjetje CP Koper, p.o., poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja ter zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce v družbah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na podlagi
deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v časopisu Delo predložijo svoje lastniške certifikate in potrdila
za manj izplačane plače v zameno za delnice podjetja ter tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške certifikate in potrdila v navedenem
roku vsak delovnik od 8. do 12. ure v tajništvu podjetja in na sedežih cestnih baz. Rok
je prekluziven.
Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapitala. V primeru, da bo ostal del delnic, namenjenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo podjetje izvedlo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
5. Javni poziv za notranji odkup delnic

La-134
Tekstilna Medvode, Industrija tehničnega tekstila, p.o., Barletova c. 4, Medvode,
objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je na 10. redni seji delavskega sveta dne 21. 3. 1996 soglasno sprejel
delavski svet, dne 27. 3. 1997 pa ga je odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 00887/1997-KJ.
1. Firma in sedež: Tekstilna Medvode,
Industrija tehničnega tekstila, p.o., Barletova c. 4, Medvode.
2. Matična številka: 5006198.
3. Osnovna dejavnost je proizvodnja tehničnega tekstila. Šifra podskupine je 17.540.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v družbeni lasti s 100% družbenim
kapitalom.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– 70% lastniški kapital denacionalizacijskih upravičencev,
– 30% družbeni kapital;
od tega:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
– 10% Slovenski odškodninski sklad,
– 20% Sklad RS za razvoj,
– 20% upravičenci iz naslova interne razdelitve,
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da udeleženci z vplačilom presežnih lastniških certifikatov in potrdil presežejo celotni znesek kupnine za celotni odstotek
družbenega kapitala, ki je vključen v program notranjega odkupa, uporabi družba pri
znižanju proporcialni kriterij.
Organizacija programa notranjega odkupa je določena s pravili notranjega odkupa,
ki so objavljena na oglasni deski podjetja z
namenom, da se vsi upravičenci ob pristopu
k notranjemu odkupu seznanijo z njihovimi
določili.
Podjetje bo za notranji odkup podjetja
namenilo 40% družbenega kapitala. Delnice
pridobljene v okviru notranjega odkupa so
navadne imenske delnice z nominalno vrednostjo 1.000 SIT in dajejo pravico do upravljanja v skladu s pravili programa notranjega
odkupa. Vsaka delnica ima en glas. Delnice
so neprenosljive izven programa notranjega
odkupa v času njegovega trajanja, razen v
primeru dedovanja. Prenosljivost delnic v okviru programa notranjega odkupa je omejena
z zahtevo, da ostaja najmanj 1/3 zaposlenih
med udeleženci programa. Delnice, ki jih
upravičenci pridobijo v programu notranjega
odkupa v zameno za lastniške certifikate, so
enake delnicam interne razdelitve in so neprenosljive dve leti, razen z dedovanjem, po
preteku dveh let pa so enake kot ostale delnice programa notranjega odkupa.
9. Način plačila
Delnice se bodo vpisovale in vplačevale
na blagajni podjetja v Medvodah, Barletova
4, vsak delovnik v času od 13. do 14. ure.
Gotovinska vplačila se sprejemajo na poseben privatizacijski podračun družbe št.
50100-698-27167 z navedbo “plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu”.
10. Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije osebno na sedežu podjetja ali na
tel. 061/613-321 pri Nevenki Vidmar. V
podjetju bo v času vpisovanja zainteresiranim na vpogled program in sklep o preoblikovanju.
Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo o odobritvi zgoraj objavljenega programa preoblikovanja kršene njegove po zakonu temelječe pravice oziroma pravne koristi, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani. Pritožba zoper odločbo agencije
o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Tekstilna Medvode, p.o., Medvode

ravnatelja
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96).
Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. Delo
bo začel opravljati 1. 9. 1997.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in programska izhodišča za delovanje
zavoda v naslednjem mandatnem obdobju
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov
šole z oznako »Razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet OŠ Antona Tomaža Linharta
Radovljica

Št. 199/97
Ob-2550
Upravi odbor družbe Žito Šumi, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 154, razpisuje delovno mesto
direktorja družbe
Kandidati morajo poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje
posebne pogoje:
– da imajo managerske sposobnosti,
– da obvladajo en tuj jezik.
Pisne prijave naj kandidati pošljejo v
8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na
naslov: Žito Šumi, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 154, s pripisom “za razpisno komisijo”.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v
8 dneh po sprejeti odločitvi na upravnem
odboru družbe.
Žito Šumi, d.o.o.,
Ljubljana

Razpisi delovnih mest
Št. 8518/150
Ob-2440
Svet osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica, Kranjska c. 27, Radovljica razpisuje delovno mesto

Št. 867/97
Ob-2441
Osnovna šola Koroška Bela, Jesenice
razpisuje delovno mesto
hišnica – finančno-administrativna delavka,
za nedoločen čas s polno delovno obveznostjo. Zaposlitev od 1. 8. 1997.
Pogoj: Srednja šola družboslovno-jezikovna smer ali ekonomski tehnik.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. Prijave z dokazili pošljite v
8 dneh.
OŠ Koroška Bela
Jesenice
Št. 122-17/97
Ob-2500
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Kopru,
– 4 prosta mesta okrožnih državnih tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v
Ljubljani.
II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem,
– 3 prosta mesta pomočnikov okrožnih državnih tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje
splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za imenovanje na
mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena zakona o
državnem tožilstvu;
K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto,
določene v 8. členu zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene
v četrtem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Razpisi
javnih natečajev
Popravek
V javnem razpisu za zbiranje ponudb za
najem poslovnih prostorov na športnih objektih v upravljanju Mestne občine Kranj,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33, z
dne 6. VI. 1997, Ob-2318 se točka II. pravilno glasi: Letno kopališče.
Uredništvo
Popravek
V javnem razpisu za spodbujanje lokacijskih iniciativ, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 30. V. 1997, Ob-2133 se
naslov razpisa pravilno glasi: ...javni razpis
za spodbujanje lokalnih iniciativ...
Uredništvo
Popravek
Ob-2541
V javnem razpisu za izgradnjo športne
dvorane pri Osnovni šoli Kanal, 1. faza,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31 z
dne 30. V. 1997, Ob-2231, Št. 621-1/97, se
v
7. točki
ŽR
pravilno
glasi:
52000-630-7022.
Občina Kanal ob Soči
Popravek
Ob-2590
V javnem razpisu za razvoj učnega programa in priprave učnega gradiva oziroma
za sofinanciranje programa s ciljem zniževanja stroškov udeležbe, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 31 z dne 30. V. 1997,
Ob-2262 se IV. točka pravilno glasi:
IV. Rok za prijave
Javni razpis je odprt do 26. 6. 1997. Odpiranje vlog bo v ponedeljek, 30. 6. 1997
ob 10. uri na Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova 5.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
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Št. 6398
Ob-2531
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana,
objavlja
sklep
o razveljavitvi javnega natečaja o
primernosti izvajalcev za izdelavo
raziskav, študij in projektne
dokumentacije in javnega natečaja o
primernosti izvajalcev za dela pri
gradnjah in obnovah,
objavljena v Uradnem listu RS, št. 19 z
dne 4. IV. 1997.
1. Razveljavi se javni natečaj o primernosti izvajalcev za izdelavo raziskav, študij
in projektne dokumentacije in javni natečaj
o primernosti izvajalcev za dela pri gradnjah in obnovah, oba objavljena v Uradnem
listu RS, št. 19, z dne 4. IV. 1997. Javna
natečaja se razveljavi zaradi objave zakona
o javnih naročilih – ZJN (Uradni list RS, št.
24/97).
2. Vse ponudbe, oddane na podlagi javnega natečaja o primernosti izvajalcev za
izdelavo raziskav, študij in projektne dokumentacije in na podlagi javnega natečaja o
primernosti izvajalcev za dela pri gradnjah
in obnovah (Uradni list RS, št. 19/97) se
zapečatene vrne ponudnikom.
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

pridobitev sredstev (Republiška sredstva,
pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...).
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je konec vsakega tekočega leta. Dela se
izvajajo po letnem planu za tekoče
leto, z izdajo sprotnih nalogov za izvedbo
del po objektih.
6. Merilo za izbiro ponudnika
Reference in strokovna usposobljenost
za področje in obseg razpisanih del, ponujena cena za enoto materiala, strojnih in delovnih kapacitet, način plačila, fiksnost cen
in možnost ter pogoji morebitnega odloga
plačila, garancijski roki, kakor tudi druge
morebitne ugodnosti. Najcenejši ponudnik
ni nujno, da je najugodnejši.
7. Ponudba se nanaša na vsa razpisana
dela v občini, morebitne ponudbe za posamezna dela ali posamezne gozdne ceste po
tem razpisu ne konkurirajo. Ponudba mora
pri cenovnem delu vsebovati vsaj naslednje
cene: gramoza za posipanje, prevoza na razdalji 1, 5, 10, 20 in 30 km, uro (in tip)
gredarja, uro (in tip) rovokopača, uro delavca za ročna dela in ceno 5 tm dolgega propusta premera 50 cm z vgradnjo.....
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. št.
28/93).
Ponudbe za javni razpis predložite v
20 dneh od objave razpisa v sprejemno pisarno Občine Borovnica, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj - javni razpis - vzdrževalna
dela na gozdnih cestah Občine Borovnica.”
8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Borovnica
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Ljubljana

D) Izgradnjo čistilne naprave v Ivancih
kapacitete 350 EE.
Orientacijska vrednost del znaša
25,000.000 SIT.
E) Izgradnjo čistilne naprave v Lukačevcih kapacitete 150 EE.
Orientacijska vrednost del znaša
100,000.000 SIT.
F) Izgradnja IV. faze kanalizacije v naselju Martjanci.
Orientacijska vrednost del znaša
25,000.000 SIT.
3. Rok za izvedbo:
Pod točko A je rok izgradnje julij 1997 oktober 1997.
Pod točko B je rok izgradnje julij 1997 oktober 1997.
Pod točko C je rok izgradnje julij 1997 april 1998.
Pod točko D je rok izgradnje julij 1997 april 1998.
Pod točko E je rok izgradnje september
1998.
Pod točko F je rok izgradnje konec leta
1998.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu občine, kjer je tudi
na vpogled projektna dokumentacija.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe za izbrano točko na osnovi razpisne dokumentacije ločeno za vsako izbrano točko
posebej.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– vrednost razpisanih del,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– ostale ugodnosti,
– rok izvedbe,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del.
7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje
dejavnosti),
– ponudbena cena na originalnih popisih
s prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– opcija ponudbe.
8. Investitor se pridržuje pravico izbrati
za vsako točko drugega izvajalca.
9. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno ponudbo z oznako »Ponudba - Ne odpiraj!«
ter pripisom izbrane točke je potrebno
dostaviti na naslov: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice.
10. Javno odpiranje ponudb bo 11. dan
po objavi v Uradnem listu RS na sedežu
občine ob 11. uri. Kolikor pade dan za odpiranje na dela prosti dan, se odpiranje opravi
prvi naslednji delovni dan.
11. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-2430
Na podlagi določil odredbe o financiranju 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), 11. in 12. člena
odredbe o postopku za izvajanje javnih razpisov za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Borovnica v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Ljubljana objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Borovnica za obdobje 1997 - 1999
1. Naročnik: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije,
Območna enota Ljubljana, KE Vrhnika, proti plačilu 4.000 SIT na žiro račun
št. 50106-603-54908 na Zavodu za gozdove
Republike Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
3. Predmet razpisa
Redna vzdrževalna dela (ročno in strojno čiščenje cevnih propustov in cestnega
telesa, sanacija cevnih in ploščatih propustov, obnova gramoznega sloja, gredanje,
zemeljska dela, obsekavanje, postavitev prometnih znakov, zagotavljanje intervencijske
prevoznosti gozdnih cest,...) ter investicijska dela na gozdnih cestah na območju Občine Borovnica.
4. Skupna orientacijska vrednost razpisanih del: 3,600.000 SIT.
Letno se bo predvidoma koristilo tretjino sredstev od skupne predvidene vsote. Investitor si pridržuje pravico spremeniti obseg in vrsto del, kot so razpisana, glede na

Št. 76/97
Ob-2431
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 59/96)
ter zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) Občina Moravske Toplice objavlja
javni razpis
za obnovitvena dela na cestah, izgradnjo
vodovoda in kanalizacije ter čistilne
naprave v Občini Moravske Toplice
1. Investitor: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice.
2. Predmet razpisa:
A) Obnovitvena dela na ulicah v naselju
Prosenjakovci.
Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.
B) Izgradnjo primarnega vodovoda Mlajtinci - Martjanci.
Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.
C) Izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Ivanci.
Orientacijska vrednost del znaša
45,000.000 SIT.

Št. 76/97
Ob-2432
Na podlagi določil zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
59/96) ter zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Občina Moravske Toplice
objavlja

Št. 35 – 13. VI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2683

javni razpis
za prenovo vrtcev in ureditev parkirišča
v Občini Moravske Toplice
1. Investitor: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice.
2. Predmet razpisa:
1. Izgradnja prizidka vrtca v Bogojini
in ureditev sanitarij.
Orientacijska
vrednost
del
je
6,000.000 SIT.
2. Ureditev prostorov za vrtec v
vaškem domu v Filovcih.
Orientacijska
vrednost
del
je
20,000.000 SIT.
3. Izgradnja parkirišča in okolice za
otroški vrtec v Moravskih Toplicah.
Orientacijska vrednost del je 1,500.000
SIT.
3. Rok za izvedbo:
Pod 1. točko je rok izgradnje julij 1997 avgust 1997.
Pod 2. točko je rok izgradnje julij 1997 oktober 1997.
Pod 3. točko je rok izgradnje julij 1997.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu občine, kjer je tudi
na vpogled projektna dokumentacija.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe za izbrano
točko na osnovi razpisne dokumentacije ločeno za vsako izbrano točko posebej.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– vrednost razpisanih del,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– ostale ugodnosti,
– rok izvedbe,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del.
7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje
dejavnosti),
– ponudbena cena na originalnih popisih
s prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– opcija ponudbe.
8. Investitor se pridržuje pravico izbrati
za vsako točko drugega izvajalca.
9. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Zapečateno ponudbo z oznako »Ponudba - Ne odpiraj!« ter pripisom izbrane točke
je potrebno dostaviti na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
10. Javno odpiranje ponudb bo 11. dan
po objavi v Uradnem listu RS na sedežu
občine ob 10. uri. Kolikor pade dan za odpiranje na dela prosti dan, se odpiranje opravi
prvi naslednji delovni dan.
11. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Moravske Toplice

1. Investitor: Občina Piran.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalcev
za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del
na objektih osnovnega šolstva in otroškega
varstva.
3. Dokumentacija za izdelavo ponudbe
lahko interesenti dvignejo na Občini Piran,
Tartinijev trg 2, Urad za premoženje in gospodarske javne službe. Kontaktna oseba je
Bogdan Babnik, tel. 066/746-201 vsak dan
do zaključka razpisa od 8. do 10. ure.
4. Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.
5. Roki izvedbe:
– pričetek del 1. 7. 1997,
– dokončanje postopoma do 30. 12.
1997.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– garancija za izvedena dela,
– ocena sposobnosti izvajalca,
– nudenje “ključ v roke”,
– pribitek na kooperantska dela,
– podpisani pogoji investitorja.
7. Oddaja ponudbe
Ponudbo je potrebno oddati najkasneje
11. dan po objavi v Uradnem listu RS do
11. ure na naslov naročnika. Ponudba mora
biti v zapečateni kuverti s pripisom “Ne
odpiraj – ponudba šole-vrtci”.
8. Odpiranje ponudb bo na dan zaključenega razpisa ob 11.30 v mali sejni dvorani
Občine Piran.
9. Obvestila o izbiri izvajalca bodo ponudniki prejeli v roku 14 dni po odpiranju
ponudb.
Občina Piran

– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– ponujena poenostavitev oziroma izboljšava projekta.
7. Interesenti morajo oddati ponudbe do
20. 7. 1997 do 11.30 na naslov: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, soba št.
162/II, kjer bo istega dne ob 12. uri v sobi
št. 162/II tudi odpiranje ponudb. Ponudbe
morajo biti oddane v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj, ponudba za adaptacijo podstrešja gradu Kiselkamen.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v petnajstih dneh od dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Kranj

Ob-2436
Občina Piran na podlagi uredbe 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 investicijsko
vzdrževalnih del na objektih šol in vrtcev

Št. 35101-01/97-13
Ob-2438
Na podlagi 36. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90) in
zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št
80/94) Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, objavlja
javni razpis
za oddajo del: nadaljevanje adaptacije
podstrešja gradu Kiselkamen
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: adaptacija podstrešja gradu Kiselkamen.
3. Orientacijska vrednost del: 50,000.000
SIT.
4. Razpisna dokumentacija je na razpolago na Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1,
pri mag. Borisu Gabriču, soba št. 144/I, v
roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS od
8. do 12. ure, kjer ponudniki lahko dobijo
vse informacije. Razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo na podlagi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 30.000
SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudniki
nakažejo na žiro račun št. 51500-630-50113.
5. Predvideni rok pričetka del je 1. 9.
1997, dokončanje pa 24. 12. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del, kvaliteta del, rok izvajanja del,
– garancija izvedenih del in zavarovanje
garancije ponudbe in izvajanja del,

Št. 363-2/90-50
Ob-2433
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
na podlagi 81. člena zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) ter 11. in 12. člena 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 izvedbo gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del na
objektu revitalizacije malega gradu v
knjižnico Ivana Potrča Ptuj
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo
a) gradbenih (delno), obrtniških in instalacijskih del,
b) dobava in montaža dvigala.
2. Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Ponudnik lahko ponudi vsa dela
iz prejšnje točke ali pa samo dela opredeljena pod a) ali b).
3. Vsebina ponudbe:
3.1. ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) –
dokumentacija mora biti predložena v vrstnem redu iz 12. člena,
3.2. ponudniki morajo predložiti tudi
obrazce BON 1, BON 2 in BON 3, odločbo
za opravljanje dejavnosti in akceptni nalog
za 10% vrednosti ponujenih del, kot jamstvo za resnost ponudbe do sklenitve pogodbe za izvajanje,
3.3. vsebovati mora dokumentacijo v
skladu z dodatnimi navodili, ki jih bodo
ponudniki dobili ob dvigu dokumentacije
ter biti skladna z razpisno dokumentacijo,
3.4. iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 180,000.000 SIT.
5. Predvideni roki:
– začetek del 30. 8. 1997,
– dokončanje del 30. 9. 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
6.1. usposobljenost izvajalca ter podizvajalcev za opravljanje tovrstnih del,
6.2. reference,
6.3. kompletnost ponudbe v skladu z
12. členom odredbe in dodatnimi navodili,
6.4. ponudbena cena,
6.5. sklenitev pogodb z izvajalčevimi podizvajalci v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe z investitorjem,
6.6. predlogi za racionalizacijo del,
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6.7. druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe (premostitveno
financiranje in drugo).
7. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo z dodatnimi navodili lahko interesenti dobijo na Mestni
občini Ptuj, oddelku za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, III. nadstropje pri Valentini Golob, tel. 062/772-731, vsak delovnik v
času od 8. do 12. ure. Tehnična dokumentacija je na vpogled z možnostjo fotokopiranja.
Ponudniki, ki ne bodo izbrani, prejeto
dokumentacijo vrnejo investitorju, investitor pa bo istočasno vrnil ponudnikom prejeto jamstvo za resnost ponudbe, izbranemu
ponudniku pa se prejeto jamstvo vrne ob
podpisu pogodbe.
8. Rok za oddajo ponudb: ponudbe z vso
zahtevano dokumentacijo ter oznako “Ne
odpiraj” in “revitalizacija Malega gradu” je
potrebno oddati ali odposlati najkasneje
30. dan po objavi razpisa do 12. ure na
naslov Mestna občina Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Rok za oddajo ponudb prične teči naslednji
dan od izdaje Uradnega lista RS.
9. Posebna omejitev: v primeru, da investitor ne bo mogel zagotoviti vseh sredstev,
si pridržuje pravico, da bo dela oddal v izvajanje v delnem obsegu ali pa del v izvedbo sploh ne bo oddal.
10. Javno odpiranje ponudb bo 3. delovni dan po izteku roka za oddajo, na Mestni
občini Ptuj, Oddelku za družbene dejavnosti, ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 45 dni od oddaje ponudb.
12. Veljavnost ponudbe: 60 dni.
Mestna občina Ptuj

2. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
3. Dokončanje del do 30. 12. 1997.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,
– reference,
– cena,
– možnost ugodnega kreditiranja,
– roki.
5. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti še:
– dovoljenje za opravljanje razpisanih del,
– kapacitete in njihovo zasedenost v terminu izvajanja razpisanih del,
– terminski plan razpisanih del,
– osnutek pogodbe.
6. Ponudbe je potrebno oddati najkasneje v 14 dneh po objavi na naslov: Občina
Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako “ponudba – Ne odpiraj” – Rekonstrukcija ceste oziroma obnova mostu in naslov
ponudnika.
7. Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III., 3. delovni dan po zaključenem roku javnega razpisa s pričetkom ob 12. uri.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 14 dneh od odpiranja ponudb.
Občina Radlje ob Dravi

staviti v zapečateni kuverti v roku 15 dni od
objave tega razpisa na naslov: Krajevna skupnost Podgorci, Podgorci 17, 2273 Podgorci.
10. Odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po končanem roku za oddajo ponudb v
sejni sobi KS Podgorci, Podgorci 17, ob
10. uri.
11. Ponudniki bodo ob izidu razpisa obveščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.
12. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na sedežu KS
Podgorci pri Francu Hergula, na tel.
062/712-102 (Kličite zjutraj po 7. uri).
Krajevna skupnost Podgorci

Št. 55/97
Ob-2434
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
financirajo 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
Slovenije (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. Rekonstrukcija ceste šola Brezovec–
Sv. Trije Kralji II. faza
2. Obnova porušenega mostu pri hiši
Zahernik na Brezniškem potoku
Vrednost razpisanih del pod 1. točko je
13,000.000 SIT.
Vrednost razpisanih del pod 2. točko je
10,000.000 SIT.
Dokumentacijo o razpisanih delih in dodatne informacije lahko dobite na Občini
Radlje ob Dravi, soba 318, pri Viktorju Karatu, vsak dan od 12. do 14. ure in na
tel. 0602/71-401.
1. Investitor si pridržuje pravico, da razpisana dela ne izvede, če ne pridobi republiških sredstev, v tem primeru izvajalec ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

Št. 7/97
Ob-2435
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Krajevna skupnost Podgorci
javni razpis
za izbiro izvajalca del za modernizacijo
krajevnih cest na območju KS Podgorci
1. Investitor: Krajevna skupnost Podgorci, Podgorci 17.
2. Predmet razpisa:
a) modernizacija krajevnih cest:
– odsek ceste Bresnica smer Vuzem,
– odsek ceste Bresnica smer Žuran,
– odsek ceste Bresnica smer Roškar,
– odsek ceste Preclava smer Zamušani,
– odsek ceste Preclava smer Geč.
3. Kranj:
a) Bresnica–Preclava.
4. Orientacijska vrednost del je:
18,500.000 SIT.
5. Rok za izvedbo del: avgust, september 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe.
7. Ponudba mora vsebovati elemente po
12. členu odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94).
8. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na sedežu KS Podgorci, Podgorci 17.
9. Ponudba z vso ustrezno dokumentacijo
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za modernizacijo krajevnih cest” je potrebno do-

Št. 322-02/97
Ob-2439
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Tolmin v sodelovanju z Zavodom za gozdove RS – Območno
enoto Tolmin objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del
na gozdnih cestah na območju Občine
Tolmin za leto 1997
1. Naročnik: Občina Tolmin, Tolmin.
2. Predmet razpisa: ročna in strojna vzdrževalna dela na gozdnih cestah; gramoziranje, profiliranje vozišča, čiščenje in izkop
vodnih jarkov, urejanje brežin, postavitev
prometne signalizacije, nabava in vgradnja
dražnikov, vzdrževanje cestnih objektov.
3. Orientacijska vrednost del: 6,000.000
SIT. Naročnik si pridržuje pravico spremembe plana tako v višini sredstev, kot v obsegu
in lokaciji del. Predviden začetek del je julij
1997; dela se zaključijo decembra 1997.
4. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo na Zavodu za gozdove Slovenije,
OE Tolmin, Tumov drevored 17 (Vladimir
Košič, dipl. inž., tel. 81-137) ali na sedežu
Krajevne enote Tolmin in Most na Soči,
Tumov drevored 17, Tolmin (Marko Janež,
dipl. inž., Marko Gasparič, dipl. inž.,
tel 81-212) vsak delovnik od 7. do 15. ure.
5. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji dejavnosti,
– ponudbene cene po specifikaciji iz razpisne dokumentacije,
– izjavo o vključevanju lastnikov gozdov na vzdrževalna dela,
– podatke o delovnih in strojnih kapacitetah,
– reference za razpisana dela,
– plačilne in druge pogoje ter ugodnosti
ponudnika.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbene cene,
– tehnološka opremljenost izvajalca,
– zahtevane reference,
– plačilni pogoji.
7. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS (dan objave se
ne upošteva) na naslov: Občina Tolmin,
5220 Tolmin. Ponudbe se dostavijo ali pošljejo v zaprti oziroma priporočeni kuverti z
označbo firme in oznako: »Javni razpis –
vzdrževanje gozdnih cest«.
8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po poteku razpisa ob 9. uri na sedežu Občine Tolmin. Ponudniki bodo obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Tolmin
Zavod za gozdove Slovenije – OE
Tolmin
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Št. 11/97
Ob-2471
Mestna občina Novo mesto objavlja na
podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje
investicijsko vzdrževalnih del na
objektih osnovnih šol na področju
Mestne občine Novo mesto
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejših ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na posameznih
objektih osnovnih šol.
Ponudbe je potrebno izdelati za vsa razpisana dela, ali pa samo za posamezno vrsto
del katerih ocenjena vrednost je opredeljena za vse šole na katerih so programirana
investicijsko vzdrževalna dela, v skladu z
usposobljenostjo in v skladu z registracijo
predmeta poslovanja ponudnika.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo za posamezna dela ali za celoten obseg del vsak delovni dan med 8. in 12.
uro v roku 7 dni po objavi v tajništvu sekretariata za šolstvo, Novi trg 6, Novo mesto.
Vse informacije o razpisanih delih pa dobijo v službi za investicije Mestne občine Novo mesto, tel.: 068/317-206, odgovorna oseba Mirko Strmšek dipl. gr. inž.
3. Orientacijska vrednost posameznih
vrst del po programu investicijsko vzdrževalnih del za leto 1997 znaša:
A) Gradbeno obrtniška dela
1. Obnova strešnih kritin s
– kleparskimi deli – 18,900.000 SIT
2. Slikarsko pleskarska dela
– obnova fasad – 2,600.000 SIT
– pleskanje
stavbnega
pohištva
2,000.000 SIT
3. Prenova šolskih učilnic
– zamenjava podov – 5,100.000 SIT,
– zamenjava svetil – 600.000 SIT
4. Prenova sanitarij
– vodovod in kanalizacija – 1,400.000
SIT,
– talna in stenska keramika – 900.000
SIT.
B) Inštalacijska dela
1. Inštalacija centralne kurjave z gradbenimi deli – 4,200.000 SIT.
C) Oprema
1. Kuhinjska oprema
– rekonstrukcija – 2,900.000 SIT
2. Šolsko pohištvo
– oprema učilnic – 7,900.000 SIT.
Skupaj: 46,500.000 SIT
3% prometni davek 1,395.000 SIT
Skupaj
vrednost
razpisanih
del:
47,895.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je 1. VII.
1997, dokončanje 29. VIII. 1997. Pogodbe
z najugodnejšimi ponudniki bodo sklenjene
v 10 dneh od poteka roka za oddajo ponudb.
5. Ponudbe je potrebno oddati do vkjučno 10. dne od objave, javno odpiranje ponudb pa bo drugi delovni dan po poteku
roka za oddajo ponudb v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 ob
12. uri. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako »Ponudba ne odpiraj«
z nazivom vrste del, ki so ponujena ter z
oznako »Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol v letu 1997«.

6. Ponudbe morajo vsebovati vsa dela
razpisana v okviru posamezne vrste del ne
glede na lokacijo šolskih objketov, poleg
tega pa morajo vsebovati še sledeče
podatke:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbeno ceno s prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
– opcijo ponudbe,
– rok izvedbe,
– reference,
– vzorec pogodbe.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
a) popolnost ponudbe,
b) cena,
c) rok izvedbe,
d) reference,
e) posebni finančni pogoji kot npr. odlog plačila,
f) garancijski rok za izvedena dela.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 5 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Novo mesto

– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale, kar je
zahtevano, bo naročnik izločil iz nadaljnje
obravnave.
7. Merila za izbiro ponudnika:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev in nabavi rezervnih delov,
– reference,
– druge ugodnosti.
8. Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem
razpisa ali celo, če je ta najcenejša in najugodnejša.
Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utrpel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.
9. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: Javno podjetje Komunala Kranj,
p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj do
4. 7. 1997 do 13. ure.
Na zgornjem naslovu bo istega dne ob
13. uri tudi odpiranje ponudb.
Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba – Rovokopač
JCB 4CX 4x4x4 – model april 1997«.
Podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na zgornjem naslovu pri Andreju
Šteru (tel. 064/340-410 15).
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o.

Št. 897/1-1997

Ob-2472

Javni razpis
1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: je nabava in dobava
Rovokopača JCB 4CX 4x4x4 Sistemaster
Turbo (model april 97).
Zahteve investitorja:
– sistemaster Turbo, hidravlični volan,
zadnja kopalna žlica 30, 60, 80 cm, prednja
nakladalna žlica, teleskopska roka zadaj,
magnetna krožna svetilka, tonirano kovinsko steklo, škarpirna žlica z rotacijo, širine
1500 mm, hidravlična instalacija za kladivo
z dodatno instalacijo za montažo škarpirne
žlice z rotacijo, na kopalni roki, kopalna
žlica širine 610 mm, kopalna žlica širine
305 mm, garancija 12 mesecev oziroma
1.200 ur.
3. Ponudba mora zadoščati tehničnim pogojem varnosti, mora imeti predpisane ateste, zagotovljen servis z navedbo lokacije in
rezervne dele. Cena mora biti podana v SIT,
fco JP Komunala Kranj, vključno z vsemi
dajatvami in stroški do registracije.
4. Okvirna vrednost: 10,000.000 SIT.
5. Predvideni dobavni rok: takoj.
6. Ponudba mora vsebovati:
– predlog pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne osebe izpisek iz sodnega registra z opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, za samostojne podjetnike pa priglasitev pri davčnem organu),
– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni in sicer BON-1 in BON-2 ali BON-3.
Za samostojne podjetnike potrjena davčna
napoved za zadnje davčno obdobje,
– cena, ki mora biti izražena v SIT, z
vključenim prometnim davkom,
– plačilni pogoji (naročnik je pripravljen
nuditi največ 30% avansa, ob pogoju, da je
cena v dobavnem roku fiksna),
– dobavni rok,
– reference,

Št. 220/1
Ob-2473
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 14/94) Komunalno stanovanjska družba, d.o.o., Ajdovščina
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca asfaltnih del na
lokalni cesti Spodnja Branica–Zavino
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška c. 23/b.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
asfaltiranje lokalne ceste Spodnja Branica–
Zavino.
V okviru razpisa se predvideva pripravo
podlage in asfaltiranje ca. 4.500 m2 ceste.
3. Okvirna vrednost del znaša 8,000.000
SIT.
4. Rok izvedbe: začetek del s podpisom
pogodbe z izbranim izvajalcem. Dela morajo biti dokončana v 30 dneh po podpisu
pogodbe.
5. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan med 8. in 10. uro na sedežu KSD, d.o.o., Ajdovščina, Goriška c. 23/b,
tel. 63-138 – Štokelj.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– načina plačila,
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– reference ponudnika,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Rok in način oddaje ponudb:
Ponudbe je potrebno poslati na naslov
KSD d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23/b v
15 dneh po objavljenem razpisu. Če zadnji
dan razpisa pade na dela prosti dan, se sprejem pošiljk podaljša na prvi delovni dan do
11. ure. Kuverte s ponudbami morajo biti
zalepljene z lepilnim trakom in žigom ponudnika ter označene z oznako »Asfaltiranje cest – Ne odpiraj«.
8. Odpiranje prispelih ponudb bo prvi delovni dan po zaključku razpisa ob 13. uri na
sedežu družbe. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo predložiti pismeno pooblastilo.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
KSD, d.o.o., Ajdovščina

ustrezna pogodba. Naročnik si pridržuje tudi pravico možnosti pogajanja s ponudniki
v postopku priprave analize ponudb, zaradi
racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni pisno najkasneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.
Osnovna šola
Preska, Medvode

12. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za nedoločen čas.

Ob-2474
Javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvajanje investicijsko vzdrževalnih del
na objektu OŠ Preska
1. Naročnik del: OŠ Preska.
2. Predmet razpisa: obnova garderob in
sanitarij v telovadnici,
– orientacijska vrednost del je 2,500.000
SIT.
3. Rok izvedbe: od 5. julija do 20. avgusta 1997.
4. Merila za izbiro: ponujena cena, plačilni pogoji (fiksnost cen), rok izvedbe, strokovna usposobljenost izvajalca in reference
s področja del, garancijska doba, ponudba po
sistemu “ključ v roke”, dodatne ugodnosti.
Opomba: ni nujno, da je najcenejša ponudba tudi najugodnejša.
5. Razpisni pogoji: vsi, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo v razpisnem postopku predložiti pisno ponudbo. Ponudba mora
vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ceno za izvedbo del z vključenim prometnim davkom (naročnik ne nudi avansa),
– plačilne pogoje in rok izvedbe,
– dokazilo (listo referenc) o že opravljenih podobnih delih, ter za katerega naročnika so bila opravljena,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi naročniku.
6. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v 7 dneh po objavi v Uradnem listu RS, vsak delovnik od 8. do 11. ure
na OŠ Preska, proti plačilu nepovratnih sredstev v znesku 3.000 SIT na žiro račun OŠ
Preska, št. 50104-603-52123.
7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
10 dneh po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: Osnovna šola Preska, Preška c. 22,
1215 Medvode v zaprti kuverti z oznako:
“Javni razpis – Ne odpiraj!” Javno odpiranje ponudb bo v četrtek 26. junija 1997 ob
12. uri v OŠ Preska.
8. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene

Št. 01-117/2-97
Ob-2475
Psihiatrična bolnišnica Idrija na podlagi
sklepa sveta zavoda z dne 4. 4. 1997 in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za pranje, likanje
in transport bolnišničnega perila,
delovne in osebne obleke
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija.
2. Predmet razpisa: pranje, likanje in transport bolnišničnega kuhinjskega in osebnega
perila ter delovne in osebne obleke.
3. Perilo in obleka se zbirajo v posebnem prostoru bolnišnice, izvajalec jih dnevno prevzame in transportira v svojo pralnico ter čisto in zlikano perilo vroča dnevno v
bolnišnico.
4. Dnevne orientacisjke količine so:
– 350 kg bolniškega perila,
– 35 kg kuhinjskega perila,
– 25 kg delovne obleke,
– 25 kg osebnega perila in obleke pacientov,
– 6 kg krp za čiščenje.
5. Pričetek prevzema dela se predvideva
1. 10. 1997.
6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo predložiti tudi naslednje podatke:
– overjeno potrdilo o registraciji in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– podatke o sposobnosti in zmogljivost
obratovalnice za dnevni prevzem in vračilo
perila,
– cene v SIT za kg perila po vrstah,
– plačilne pogoje,
– reference kot jamstvo za kvaliteto storitev,
– morebitne dodatne ugodnosti.
7. Kot merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala:
– ceno in plačilne pogoje,
– jamstvo za dnevno dostavo perila,
– jamstvo za kvaliteto opravljenih storitev.
8. Ponudba mora biti pismena v zaprti
ovojnici z napisom “Pranje” s polnim naslovom ponudnika. Ponudba mora prispeti na
naslov Psihiatrične bolnišnice Idrija v
10 dneh po objavi v Uradnem listu RS.
9. Odpiranje ponudb bo 24. 6. 1997 ob
15. uri v pisarni direktorice Psihiatrične bolnišnice Idrija.
10. Komisija bo obravnavala le ponudbe
prispele do roka in sestavljene ter opremljene v skladu z zahtevami tega razpisa.
11. Ponudniki bodo o priznanju sposobnosti prevzema dela in o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 01-117/2-97
Ob-2476
Psihiatrična bolnišnica Idrija Pot sv. Antona 49, Idrija, objavlja po sklepu sveta zavoda z dne 4. aprila 1997, na podlagi določil zakona o proračunu Republike Slovenije
in določil odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
kompletne ponudbe za izdelavo, dobavo,
montažo ter instalacijo medicinske
in nemedicinske opreme v prenovljenem
bolniškem objektu Psihiatrične
bolnišnice Idrija
1. Investitor je Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija.
2. Predmet razpisa je kompletna ponudba izdelave, dobave, montaže ter instalacije
medicinske in nemedicinske opreme v prenovljenem bolniškem objektu.
3. Orientacijska cena razpisane opreme
znaša 57,000.000 SIT.
4. Predviden pričetek montaže in instalacije opreme je 30. 8. 1997, zaključek pa
30. 9. 1997.
5. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo razpisana komisija upoštevala zlasti: celovitost in skladnost ponudbe z
razpisnimi pogoji, ceno, rok izvedbe, dolžino garancijskih rokov, garancijo za pravočasno izvedbo del, pogoje in načine plačila,
reference, uskladitev detajlnih rokov z glavnim gradbenim izvajalcem, druge posebne
pogoje posameznika.
6. Ponudniki morajo predložiti še zagotovilo, da imajo za izvedbo del po tem razpisu
na razpolago lastne proizvodne zmogljivosti,
oziroma, da imajo sklenjene pogodbe s svojimi stalnimi kooperanti – dobavitelji.
7. Razpisno dokumentacijo, ki je sestavni del razpisa lahko dobijo ponudniki 16.,
17. in 18. junija 1997 med delovnim časom
od 8. do 12. ure v prostorih PBI pri Viktoriji
Gorjup, oziroma pri pooblaščeni osebi, ki jo
bo nadomeščala. Ponudniki morajo predložiti pooblastilo in dokazilo o vplačilu 25.000
SIT za kritje materialnih stroškov na ŽR
PBI št. 52020-603-30869.
8. Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo je treba oddati na naslov Psihiatrične
bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija,
v zaprti ovojnici z oznako “Ponudba na javni razpis kompletne opreme bolnišničnega
objekta – Ne odpiraj”.
Veljavne so ponudbe, ki bodo prispele k
naročniku do 14. 7. 1997 do 12. ure. Prepozno prispelih in nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1997
ob 12. uri v pisarni direktorice Psihiatrične
bolnišnice Idrija. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni do 20. 7. 1997.
Št. 01-117/2-97
Ob-2477
Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija, objavlja po sklepu Sveta
zavoda z dne 4. aprila 1997, na podlagi
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določil zakona o proračunu Republike Slovenije in določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

– nadzorni program delovanja računalnika,
2.2. Komunikacijska oprema
– Ethernet vmesnik 100BaseTX,
– 2 sinhrona modema Nokia hitrosti
256 Kbit/s z ustreznimi vmesniki, eden z
možnostjo vgradnje v obstoječo 19” omaro,
– usmerjevalnik Cisco za ločitev lokalne
Ethernet mreže od interneta s programsko
opremo za prevajanje IP naslovov in s priključki za UTP Ethernet ter sinhroni modem iz prejšnje alinee;
2.3. Brezprekinitveni napajalni sistem
– brezprekinitveni napajalni sistem (30
minut) z možnostjo vgradnje v obstoječo
19” omaro s programsko opremo za nadzor
delovanja napajalnega sistema,
2.4. Omrežna programska oprema
– programski paket, ki vsebuje vsaj licenčni operacijski sistem Windows NT4
Server za 15 uporabnikov ter licenčni program Microsoft Exchange Server NT 4 za
15 uporabnikov,
– instalacija in prilagoditev programske
opreme v obstoječo računalniško mrežo.
3. Orientacijska vrednost je 4,500.000
SIT.
4. Rok izvedbe v 30 dneh od podpisa
pogodbe z izbranim ponudnikom.
5. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa in mora vsebovati
naslednje:
– popoln naziv in naslov ponudnika,
– izjavo odgovorne osebe ponudnika o
verodostojnosti podatkov,
– povzetek ponudbe,
– originalni izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši kot 60 dni od dneva
objave razpisa,
– fotokopijo obratovalnega dovoljenja,
– potrdili BON1 in BON2 ali potrdilo
BON3 Agencije za plačilni promet Republike Slovenije, ki ne smejo biti starejša kot 60
dni od dneva objave razpisa,
– akceptni nalog v višini 5% ponudbe
kot garancijo za resnost ponudbe, ki ga vrnemo neizbranim ponudnikom najkasneje v
15 dneh po odpiranju ponudb,
– osnutek pogodbe, ki vsebuje naslednje
elemente:
– predračun, specificiran po posameznih
postavkah s fiksno ceno v SIT,
– plačilne pogoje,
– dinamiko dobave,
– opis servisiranja v garancijskem roku
(dolžina garancije v celoti in po posameznih postavkah, čas začetka intervencije po
prijavi napake, maksimalni čas odprave napake ali nadomestila opreme od začetka intervencije),
– opis servisiranja po preteku garancije
(čas zagotavljanja rezervnih delov, način in
pogoji servisiranja kot v prejšnji alinei),
– zavarovanje dobre izvedbe posla z akceptnim nalogom v višini 30% ponudbe,
– zavarovanje dobre izvedbe servisiranja v garancijski dobi z akceptnim nalogom
v višini 10% ponudbe;
– osnutek pogodbe o pogarancijskem
vzdrževanju,
– potrdilo o uradnem odnosu s proizvajalcem računalnika,
– potrdilo, da je računalnik iz točke 2.1.
Windows NT4 Ready to Run,

– tehnične prospekte za vso ponujeno
opremo;
– slovenski atesti opreme,
– listo referenc postavitve Ethernet lokalnih mrež med računalniki z operacijskimi sistemi Novell, VMS in Windows NT.
Ponudba mora biti predložena v zapečateni ovojnici z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za računalniško opremo” na naslov
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper.
6. Rok za oddajo ponudb je 23. junij
1997 do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo 23 junija 1997
ob 13. uri v prostorih Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper. Odpiranju lahko
prisostvujejo pisno pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
8. Merila za izbor:
– reference ponujene opreme v strokovni literaturi in pri neodvisnih ocenjevalcih,
– garancija (vsebina, rok),
– pogoji garancijskih in pogarancijskih
posegov,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– cena,
– potrdila o kakovosti izdelkov,
– reference ponudnika,
– zagotovilo, da je proizvajalec računalnika v 2.1. točki Microsoftov razvojni partner.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo
ponudbo kot najugodnejšo. Naročnik ni dolžan izbrati katerekoli od ponudb.
9. O rezultatu razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
10. Prepozne, nepravilno opremljene in
nejasne ponudbe bodo izoločene.
Mestna občina Koper

javni razpis
za ponudbo bolniških postelj in omaric
v prenovljenem bolniškem objektu
Psihiatrične bolnišnice Idrija
1. Naročnik je Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija.
2. Predmet ponudbe je kompletna ponudba 100 bolniških postelj in 100 omaric v
prenovljenem bolniškem objektu.
3. Orientacijska cena razpisne opreme
znaša 10,000.000 SIT.
4. Zadnji rok za dobavo postelj je 28. 9.
1997.
5. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo razpisana komisija upoštevala zlasti: skladnost ponudbe z načrti, ceno,
rok dobave, dolžino garancijskih rokov, pogoje in načine plačila, reference, druge posebne pogoje posameznika.
6. Informacije o tipu in vrstah postelj
dobijo ponudniki 16., 17. in 18. junija 1997
med delovnim časom od 8. do 12. ure v
prostorih PBI pri Viktoriji Gorjup, oziroma pri pooblaščeni osebi, ki jo bo nadomeščala.
7. Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo je treba oddati na naslov Psihiatrična
bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija,
v zaprti ovojnici z oznako “Ponudba na javni razpis bolniških postelj in omaric – Ne
odpiraj”.
8. Veljavne so ponudbe, ki bodo prispele k naročniku do 24. 6. 1997 do 12. ure.
Prepozno prispelih in nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
9. Javno odpiranje ponudb bo 24. 6. 1997
ob 12. uri v pisarni direktorice Psihiatrične
bolnišnice Idrija. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni do 30. 6. 1997.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Ob-2482
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, 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 zbiranje ponudb za nabavo
računalniške strojne in programske
opreme
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper.
2. Predmet razpisa je dobava omrežnega
strežnika za okolje Windows NT s perifernimi napravami.
2.1. Omrežni strežnik:
– procesor PentiumPro 200 Mhz z možnostjo širitve na več procesorjev,
– 128 MB centralnega spomina,
– Ultra Wide SCSI kontroler RAID5,
– 8 GB uporabnega diskovnega polja,
– možnost vgradnje v obstoječo
19” omaro,
– enota CD-ROM vsaj 8x,
– disketnik 3,5” 1,44 MB,
– 15” barvni monitor,

Št. 466-37/94
Ob-2483
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Izola, Uprava za planiranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene zadeve
javni razpis
Za izbiro izvajalca za:
1. Izgradnjo južne ceste v Izoli, ureditev
javne razsvetljave, ter porušitev stanovanjskega objekta.
Z izročitvijo ponudbe na podlagi tega
razpisa, ponudniki pristajajo na razpisne pogoje in dajo svoj pristanek, da bodo kot
najugodnejši ponudniki, izbrani za izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo gradbeno pogodbo.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
objave tega razpisa dalje do vključno osmega dne po objavi tega razpisa, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro na Upravi za planiranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene
zadeve
Izola,
Postonjska
ul.
3
(tel. 066/67-277), kjer ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke in razlago za izdelavo
ponudbe.
3. Lokacija del: Izola, naselje Livade.
4. Rok pričetka del: predvidoma september 1997.
Rok dokončanja del: december 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so dana v razpisnih pogojih.
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6. Rok za oddajo ponudb je 1. 7. 1997 do
11. ure na naslov Uprava za planiranje, urbanizem stanovanjske in gradbene zadeve,
Postonjska 3, Izola, ko bo izvedeno javno
odpiranje ponudb.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako: Ponudba – Izgradnja južne
ceste v Izoli – Ne odpiraj.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v štirinajstih dneh po uspešno opravljenem odpiranju prispelih ponudb. V primeru, da zaradi objektivnih razlogov realizacija razpisane naloge ne bo možna, investitor
nima do ponudnikov nobene obveze.
Občina Izola

ska 1a, 4280 Kranjska Gora, 15 dni po
objavi.
8. Odpiranje ponudb bo v torek 1. 7.
1997 ob 8. uri v sejni sobi Občine Kranjska
Gora.
9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa, bodo izločene iz nadaljnje
obravnave.
10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.
12. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
Občina Kranjska Gora

na Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica;
telefon: 061/ 746-126.
9. Pisne ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika v zaprti kuverti z oznako
“javni razpis - vrtec podstrešje” vključno
do 3. 7. 1997, do 14. ure.
10. Odpiranje prispelih ponudb bo
4. 7. 1997, ob 10. uri, na naslovu naročnika.
Predstavniki ponudnika, ki bodo prisotni pri
odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Borovnica

Št. 601/17-1/97
Ob-2478
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Kranjska Gora objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje storitev prevoza
osnovnošolskih otrok v Občini Kranjska
Gora za šolsko leto 1997/98
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska Gora.
2. Predmet razpisa: izvajanje celovitega
prevoza osnovnošolskih otrok na območju
Občine Kranjska Gora v šolskem letu
1997/98.
3. Ponudniki morajo dnevno prepeljati v
šole in domov šoloobvezne otroke (število
otrok je samo okvirno in se lahko spremeni)
iz Občine Kranjska Gora, in sicer vse leto,
razen julija in avgusta, na naslednjih relacijah: - v Osnovno šolo 16. decembra v Mojstrani otroke iz krajev: Belca (12), Dovje
(27) in Radovna (5); v Osnovno šolo v
Kranjski Gori pa otroke iz krajev: Gozd
Martuljek (62), Podkoren (32) in Rateče
(64). Naročnik si pridržuje pravico do sprememb relacij voznega reda.
4. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
izvajajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojimi ali najetimi vozili. Svoje storitve morajo opravljati kvalitetno in v skladu
s cestnoprometno zakonodajo.
5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja in dejavnosti,
– podatke o prevoznem sredstvu,
– bruto ceno polnega prevoženega kilometra,
– strukturo cene po relacijah,
– reference,
– opis morebitnih drugih ugodnosti.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ponudbena cena, kvaliteta vozil, plačilni pogoji, izkušnje pri prevozu šolskih otrok, druge ugodnosti.
Opomba: Najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša!
7. Ponudbe opremljene z vso dokumentacijo je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici z oznako »Ne odpiraj-ponudba za
prevoze osnovnošolskih otrok 1997/98« na
naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvor-

Ob-2479
Na podlagi statuta Občine Borovnica
(Naš časopis, marec 1995) objavlja Občina
Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica,
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje investicijskih del na objektu
vrtca v Borovnici
1. Naročnik: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvajanje gradbenoobrtniških in instalacijskih del pri ureditvi podstrešnih prostorov
vrtca.
3. Lokacija: VVZ Borovnica, Paplerjeva
5, Borovnica.
4. Orientacijska vrednost: 18,000.000
SIT.
5. Predvideni pričetek del: 15. 7. 1997;
dokončanje v 60 dneh.
6. Ponudba mora vsebovati:
I. firmo oziroma ime ponudnika,
II. dokazilo o registraciji,
III. reference na področju predmetnega
razpisa,
IV. vzorec pogodbe,
V. predračun del po postavkah,
VI. delež stroškov podizvajalcev in njihov seznam,
VII. datum do katerega ponudba velja in
način določanja ter obračunavanja razlik v
ceni,
VIII. terminski plan izvedbe,
IX. garancijske roke in način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
X. ugodnosti, ki jih pri plačilu nudi ponudnik naročniku,
XI. navedbo pooblaščene osebe, ki na
zahtevo naročnika daje pojasnila v zvezi s
ponudbo.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena (fiksnost cen),
– plačilni pogoji (možnost kreditiranja),
– reference na področju predmetnega
razpisa (gradnja vzgojnoizobraževalnih objektov),
– garancija na izvršena dela.
* Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
najugodnejša.
8. Ponudniki si lahko ogledajo in dvignejo razpisno dokumentacijo od 16. 6. 1997
do vključno 20. 6. 1997, in sicer od 8. do
12. ure, pri Veri Hrovatin, na naslovu Obči-

Št. 512-1/96
Ob-2480
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Sežana kot investitor objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca strokovnega nadzora
nad izgradnjo telovadnice s prizidkom
in preureditvijo obstoječe Osnovne šole
Dutovlje
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvajanje strokovnega nadzora nad izgradnjo telovadnice s prizidkom in preureditvijo
obstoječe Osnovne šole Dutovlje
2. Predviden rok pričetka del je julij
1997, rok dokončanja del pa december 1998.
3. Orientacijska vrednost celotne investicije je 250,000.000 SIT.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– registracija ponudnika in odločba o
opravljanju dejavnosti,
– reference na podobnih objektih,
– ponudbena cena, opcija ponudbe in
morebitne ugodnosti ponudnika.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– popolnost ponudbe (vsebina),
– reference s področja razpisanih del,
– ponudbena cena v SIT z navedbo procenta glede na višino investicije,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
6. Dostava ponudbe
Ponudniki naj ponudbe dostavijo po pošti ali osebno na naslov: Občina Sežana,
Partizanska cesta 4, Sežana, v zapečatenih
kuvertah z oznako: “Ne odpiraj-ponudba za
nadzor pri gradnji OŠ Dutovlje”. Rok za
oddajo ponudbe je 24. junij 1997 do 10. ure.
7. Odpiranje ponudb bo na dan oddaje
ponudb ob 12. uri v prostorih Občine Sežana.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Informacije v zvezi z razpisom lahko
dobite 5 delovnih dni po objavi med 8. in
12. uro pri Urošu Colja, Občina Sežana, Referat za komunalne dejavnosti (tel.
067/31-401 int. 268).
Občina Sežana
Št. 96/97
Ob-2481
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, na podlagi odredbe o postopku za
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izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja

Opis vozila – standardna oprema:
Motor: ekološka norma EURO ”, tip motorja MIDR 06.0226 TURBO, moč motorja
209 KM (154 KW),
menjalnik: menjalnik EATON 4106 razdelilni menjalnik: tip T600 ROCKWELL,
barva šasije rdeča, skupna masa 14 t, rdeča
barva RAL 3000, kratka kabina, vzvratna
ogledala, zaklepanje volana, zavore: sušilec
zraka, zračni kompresor KNORR, ogrevanje kabine, opcije: izvod moči AETON B.
Nadgradnja: cisterna 5000 litrov iz nerjavele pločevine s črpalko Turboinstitut Ljubljana 6 Č 16/8, kap 1600 1 min, p + 8 bar,
opremljen s sesalnim A priključkom monitorjem GT 2400, ter pohodno galerijo z lestvijo. Barva je rdeča RAL 3000 z belo kombinacijo. Materiali in izvedba so obvezni po
tipizaciji GV v RS.
3. Vsebina ponudbe mora vsebovati:
– firmo in dejavnost ponudnika, boniteto podjetja, ponujeno ceno in plačilne pogoje, osnutek pogodbe.
4. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so:
– ponudbena cena, način plačila in fiksnost cene, popolnost ponudbe, rok dobave,
časovna garancija in servis, desetletna zagotovitev nabave rezervnih delov, potrdilo
o homologaciji vozila, druge ugodnosti ponudnika.
5. Naročnik ima pravico svoje ocene najugodnejšega ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
6. Naročnik ima pravico, da odstopi od
podpisa pogodbe v primeru izpada investicijskih sredstev.
Ponudniki zaradi morebitnega zmanjšanja obsega nakupa ali odstopa od podpisa
pogodbe, nimajo pravice do uveljavljanja
odškodnine iz tega naslova.
7. Ponudba naj bo ločena za: a) osnovno
vozilo, b) nadgradnjo.
8. Ponudbo in vso dokumentacijo je potrebno poslati v zapečateni kuverti z oznako
»ponudba – gasilsko vozilo s cisterno za
PDG Pišece, 8255 Pišece.
9. Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija deseti dan od objave razpisa.
10. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku deset dni od odpiranja ponudb.
Prostovoljo gasilsko društvo Pišece

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 13. 5. 1997 do 18. 6. 1997
na sedežu podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka ul. 2, 9000 Murska
Sobota pri Benkovič Antonu, tel.
069/31-600.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– rok izvedbe,
– ostale ugodnosti ponudnika.
7. Rok za dostavo zapečatenih ponudb
je 30. 6. 1997 do 12. ure na naslov Komunala, d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota z oznako »Ne odpiraj – ponudba –
toplovod«.
8. Javno odpiranje ponudb bo istega dne,
to je 30. 6. 1997 v prostorih Komunale,
d.o.o. ob 13. uri.
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Komunala, d.o.o.,
Murska Sobota

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo zemeljskih
in asfalterskih del na lokalni cesti
Šmarje - Sap - Zgornja Slivnica
v KS Šmarje - Sap v Občini Grosuplje
1. Naročnik del je: Občina Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje, ki jo zastopa župan Rudolf Rome, dipl. inž.
2. Predmet razpisa: izvedba zemeljskih
in asfalterskih del na lokalni cesti Šmarje Sap - Zgornja Slivnica v Občini Grosuplje.
Popis del je naveden v razpisni dokumentaciji.
Investitor si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na razpoložljiva finančna sredstva. Izvajalec ni upravičen do odškodninskega zahtevka iz tega naslova.
3. Okvirna vrednost del je 8,500.000 SIT.
4. Dela se bodo izvajala v mesecu avgustu 1997.
5. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 11. ure na Uradu
za komunalno infrastrukturo Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje (tel.
761-211 – Sedej).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
7. Rok za osebno dostavo ponudb je
17. 7. 1997 do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje. Kuverte
morajo biti zalepljene z lepilnim trakom
prek katerega je žig ponudnika ter označene
z oznako “Zemeljska in asfalterska dela
Šmarje–Sap–Zgornja Slivnica - Ne odpiraj”.
Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti
na navedeni naslov najkasneje do 16. 7.
1997.
8. Odpiranje ponudb bo 17. 7. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II. nadstropje), Kolodvorska 2, Grosuplje. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb morajo predložiti
pismeno pooblastilo.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva javnega
odpiranja ponudb.
Občina Grosuplje
Št. 29/97
Ob-2484
Prostovoljno gasilsko društvo Pišece objavlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ul. l. RS, št. 28/93, 19/94 in 33/97)
javni razpis
za nakup gasilskega vozila s cisterno
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Pišece.
2. Predmet razpisa: nabava gasilskega vozila s cisterno, ki mora ustrezati naslednjim
pogojem: Renault – Midliner M 210.14, 4 × 4,
s karakteristikami in standardno opremo, medosna razdalja 3.400 mm.

Št. 10-38/97
Ob-2485
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Komunala, d.o.o., M. Sobota, Kopališka
ul. 2
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo rekonstrukcije toplovoda
1. Naročnik: Komunala, d.o.o., Kopališka ul. 2, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa je izvedba rekonstrukcije toplovoda na Lendavski ulici v
Murski Soboti, ki obsega demontažo obstoječih cevi in montažo predizoliranih toplovodnih cevi za sistem 90°C/70°C, ND 6.
3. Ocenjena
vrednost
del
znaša
9,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe do 15. 8. 1997.

Št. 58/97
Ob-2486
Na podlagi določil zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90,
34/91-1, 30/92, 52/92 – odločba US, 7/93 in
43/93 – odločba US), zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu za leto 1993 (Ur.
l. RS, št. 23/93), zakona o izvrševanju proračuna RS v letu 1994 in 1995 (Ur. l. RS, št.
26/94 in 40/95), zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96), in 11. in 12.
člena odredbe o postopku izvajanja javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), objavlja Občina Ajdovščina:
javni razpis za:
A) izgradnja prizidka k zdravstvenemu domu na Tovarniški cesti in
B) odkup starega objekta zdravstvenega doma na Idrijski cesti v Ajdovščini
1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, Ajdovščina.
2. Predmet razpisa:
A) izbira izvajalca gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del za prizidek k zdravstvenem domu na Tovarniški cesti v Ajdovščini,
B) odkup obstoječega objekta zdravstvenega doma na Idrijski cesti v Ajdovščini.
3. Razpisno dokumentacijo lahko dobite na Občini Ajdovščina do 19. 6. 1997, od
9. do 11. ure pri Marici Žen, s potrdilom o
plačilu stroškov v višini 20.000 SIT na žiro
račun: 52010-630-7043 Občina Ajdovščina.
4. Orientacijska vrednost investicije:
A) izgradnja objekta: 139 mio SIT.
B) odkup objekta: 95 mio SIT.
5. Predvideni rok izvedbe: pričetek gradnje je predviden v avgustu 1997, zaključek
pa v januarju 1998 (6 mesecev). V tem roku
se uredi tudi odkup starega objekta.
6. Merila za izbiro najugodnješe ponudbe: ponudbena cena za izgradnjo prizidka,
odkupna cena za stari objekt zdravstvenega
doma, plačilni pogoji, rok izvedbe, garancijski rok, reference, dodatne ugodnosti.

Stran 2690

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 35 – 13. VI. 1997

Naročnik ni dolžan najcenejšega ponudnika smatrati za najugodnejšega.
V poštev pridejo le ponudbe, ki bodo
zajemale razpis v celoti, pod točko A in B
skupaj (kumulativno izgradnjo prizidka in
odkup starega objekta).
7. Rok za oddajo ponudb: pismene ponudbe morajo prispeti do 14. 7. 1997 do
11. ure na naslov Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, Ajdovščina, v zaprti ovojnici z
naslovom naročnika in ponudnika, z oznako
»Ne odpiraj – javni razpis za zdravstveni
dom«.
8. Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1997
ob 14. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina.
9. O rezultatih javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva odprianja ponudb.
Občina Ajdovščina

ovojnici ter z oznako »Ne odpiraj – javni
razpis za ureditev trgovine«, je potrebno
dostaviti ali oddati do 24. 6. 1997 do 12. ure
na upravo Koroškega doma starostnikov Črneče 146, Dravograd. Na ovojnici mora biti
vidno označena firma ponudnika in njegov
naslov.
9. Javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 1997
ob 12. uri v prostorih uprave Koroškega
doma starostnikov Črneče 146, Dravograd.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblasitlo za zastopanje.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni po odpiranju ponudb.
Koroški dom starostnikov Črneče

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.
Občina Medvode

Št. 31/97

Ob-2487

Javni razpis
za ureditev trgovine v obstoječih
prostorih KDS
1. Naročnik: Koroški dom starostnikov
Črneče 146, Dravograd.
2. Predmet razpisa:
a) Ureditev trgovine (55 m2) v obstoječih prostorih Koroškega doma starostnikov
Črneče 146, Dravograd.
b) Ureditev trgovine zajema:
– gradbeno-obrtna dela,
– instalacijska dela,
– ureditev prezračevanja,
– interieri,
– ostala oprema za trgovino,
– strokovni nadzor nad izvajanjem del
zagotovi naročnik.
c) Sistem prevzema del je »na ključ«.
d) Lokacija del: Koroški dom starostnikov Črneče 146, Dravograd.
3. Orientacijska končna vrednost naročila je 6,500.000 SIT.
4. Rok začetka del je takoj po podpisu
pogodbe.
Rok dokončanja del je 1. 9. 1997.
5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu s predpisi o izvajanju javnega rzpisa
o javnih naročilih. Poleg tega mora ponudba vsebovati še:
– dokazilo o registraciji ustrezne dejavnosti ponudnika,
– podatke o boniteti (BON-1) ponudnika,
– vzorec pogodbe,
– druge ugodnosti.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju ponudb:
– cene in končna vrednost,
– rok izvedbe,
– reference,
– jamstvo za kvaliteto,
– plačilni pogoji.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v času objave vsak dan od
8. do 12. ure pri vodstvu zavoda na upravi
Koroškega doma starostnikov Črneče 146,
Dravograd.
Stroške razpisne dokumentacije v višini
3.000 SIT plača prevzemnik dokumentacije pri blagajni Koroškega doma starostnikov.
8. Rok in način oddaje ponudb: ponudbo
z vso zahetevano dokumentacijo v zaprti

Št. 1297/97

Ob-2488

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del:
obnova občinskih cest na območju
Občine Medvode
1. Investitor: Občina Medvode.
2. Predmet razpisa:
a) obnova lokalne ceste L4703 Medvode–Vikrče (etapno),
b) obnova lokalne ceste L4710 Medvode–Golo Brdo–Preska na odseku Studenčice Tehovec.
3. Orientacijska vrednost del znaša:
k 2a tč.: ca. 20,000.000 SIT;
k 2b tč.: ca. 15,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del: takoj po podpisu pogodbe.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu stroškov 20.000
SIT na žiro račun 50104-630-810181, na
Občini Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode v sobi št. 14 in sicer dne
16., 17 in 18. 6. 1997, med 8. in 10. uro.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– zahtevane reference,
– BON-1 in BON-2 oziroma BON-3,
– dokazila o strokovni usposobljenosti
kadrov,
– opcija,
– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete,
– popis materialov in dela s ceno na enoto (razpisna dokumentacija na originalnih
obrazcih),
– ceno režijske ure,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji.
7. Merila za izbor ponudnika:
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik
ni nujno, da je najugodnejši),
– usposobljenost ponudnika, strokovnost
z referencami,
– rok izvedbe,
– garancijski roki in garancija za tehnološko brezhibnost,
– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Pisne ponudbe je potrebno poslati do
30. 6. 1997 do 10. ure na Občino Medvode,
Trg komandanta Staneta 12, Medvode, soba
14. Ponudba mora biti zapečatena in označena »Za razpis – Ne odpiraj!«
9. Odpiranje pondub bo 30. 6. 1997 ob
11. uri na istem naslovu.

Št. 86/97-3
Ob-2489
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Ljubljana, Beethovnova ul. 10, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izdelavo, dobavo in montažo oziroma
postavitev opreme v stavbi Ustavnega
sodišča Republike Slovenije
na Beethovnovi ulici 10 v Ljubljani
1. Predmet razpisa
I. Serijska oprema.
II. Oprema po naročilu.
Razpisovalec si pridržuje pravico do fazne oddaje in izvedbe del.
2. Dvig razpisne dokumentacije
Interesenti lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od ponedeljka 16. 6. 1997
do vključno petka, 20. 6. 1997 med 9. in
10. uro pri Metki Štimec-Janeš ob predložitvi pooblastila in potrdila o vplačilu 15.000
SIT za materialne stroške razpisnega gradiva na žiro račun Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. 50100-637-55167.
3. Vsebina javnega naročila
Javno naročila obsega izdelavo, dobavo
in montažo oziroma postavitev in obnovo
opreme po sistemu »ključ v roke« za del
kleti in del pritličja objekta na Beethovnovi
ulici 10.
4. Vrednost del
Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 15,000.000 SIT.
5. Roki
Pogodba bo podpisana takoj po izbiri
izvajalca in po pridobitvi pozitivnega soglasja Ministrstva za finance. Rok dokončanja del je 45 dni po podpisu pogodbe.
Ponudbe je potrebno oddati osebno do
28. 8. 1997 do 9. ure v glavni pisarni Ustavnega sodišča na Beethovnovi ul. 10 v Ljubljani.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih ovojnicah z nazivom ponudnika in pripisom »Oprema – ponudba – Ne odpiraj«.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1997
ob 10. uri v razpravni dvorani Ustavnega
sodišča.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
12. 9. 1997.
6. Podrobnejši obseg del, projekti, popisi del, pogoji in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidni iz razpisne
dokumentacije.
7. Dodatne informacije so ponudnikom
na voljo na Ustavnem sodišču na Beethovnovi ulici 10 v Ljubljani pri Metki Štimec
Janeš osebno ali po tel. 210-400, 210-396.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Št. 195/97
Ob-2490
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana
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javni razpis
za izbiro izvajalca za GOI del pri
nadzidavi Srednje šole v Zagorju,
rekonstrukciji toplovodne kotlovnice na
Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše
ter Gimnaziji in ekonomski srednji šoli
Brežice
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejših ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri nadzidavi
Srednje šole v Zagorju, rekonstrukciji toplovodne kotlovnice na Gimnaziji in srednji
kemijski šoli Ruše ter Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Brežice.
2. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje, ki jih ponudniki prejmejo ob prevzemu dokumentacije in izražajo svoj pristanek, da v primeru, da bodo kot najugodnejši
ponudniki izbrani za izvajanje določenih
del, sklenejo za njihovo izvedbo pogodbo v
načelu »ključ v roke«.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo za posamezne objekte od dneva objave tega razpisa dalje do vključno
petega dne po objavi vsak delovnik med 9.
in 12. uro pri pooblaščencu LIZ-inženiringu, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, telefon
061/133-62-52, faks: 061/319-245 pri Majdi Krampelj.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na podlagi predložitve dokazila
o vplačilu 25.000 SIT nepovratnih sredstev
za vsak objekt posebej.
Vplačila ponudnik nakaže na žiro račun:
50105-601-11966.
4. Orientacijska vrednost del znaša:
a) Srednja šola Zagorje (nadzidava objekta)
– gradbena, obrtniška in inštalacijska dela 21,000.000 SIT,
b) Gimnazija in Srednja kemijska šola
Ruše
– (rekonstrukcija toplovodne kotlovnice),
– gradbena, obrtniška in inštalacijska dela 4,500.000 SIT,
c) Gimnazija in ekonomska šola Brežice
(rekonstrukcija toplovodne kotlovnice)
– gradbena, obrtniška in inštalacijska dela 20,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka za vsa dela je
julij 1997.
Vsa dela morajo biti končana najkasneje
do 20. 9. 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 izbiro najugodnejših ponudb in
sicer:
6.1. usposobljenost ponudnika za izvajanje 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 ali BON 3
(ne starejši od 30 dni),
6.6. dokazilo o sposobnosti prevzema
vseh razpisanih del na posamezni zgradbi s
pretežno lastnimi kadri,

6.7. ustrezna garancija za resnost ponudbe v višini 20% ponudbene vrednosti,
6.8. frankirana kuverta z naslovom ponudnika,
6.9. podpisani razpisni pogoji,
6.10. investitor bo pri izboru upošteval
samo ponudbe izdelane po sistemu »ključ v
roke« s fiksnostjo cen.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
a) reference,
b) najugodnejši rok za dokončanje vseh del,
c) najugodnejši finančni pogoji,
č) cena za izvedbo razpisanih del,
d) najugodnejši garancijski roki za izvedena dela.
8. Investitor ni dolžan najcenejšega ponudnika izbrati kot najugodnejšega.
9. Naročnik bo izvedeno delo plačal na
naslednji način:
– I. začasna situacija (65%) v 60 dneh
po opravljenem delu (potrjena situacija),
– končna situacija (35%) v prvem četrtletju 1998.

10. Ponudbo je treba oddati najkasneje
do 14. 7. 1997 do 12. ure na naslov: LIZ-inženiring, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, p.o., Vurnikova 2, Ljubljana.
Čas dospelosti ponudbe velja čas fizične
dostave ponudbe naročniku na naslov iz prve alinee.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »Ponudba – Ne odpiraj« in
nazivom šole.
Vsaki ponudbi mora biti priložena prazna frankirana kuverta z naslovom ponudnika za pisno obvestilo o izidu razpisa.
11. Opcija ponudbe ne sme biti krajša
od 30 dni od dneva pričetka odpiranja ponudb.
12. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, dne 15. 7. 1997 s pričetkom ob
10. uri.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni najkasneje v dvajsetih dneh po
odpiranju ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2491
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Koper

1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Predmet razpisa: opravljanje prevozov
učencev za osnovne šole na relacijah po
naslednjih postavkah:

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov učencev v osnovne
šole v Mestni občini Koper
Zap.
št.

Postavka

1.

OŠ Hrvatini
relacija: Lazaret–Ankaran–
Hrvatini–Lovran–Božiči
OŠ Dekani
relacije: Dol–Dekani
Podpeč–Dekani
Podgorje–Dekani
Osp–Dekani
Rakitovec– Dekani
OŠ Marezige
relacije: Vanganel–Marezige
Labor–Marezige
Trsek–Marezige
OŠ Prade
relacija: Dolani–Kavaliči–Prade
OŠ Prade
relacija: Škocjan–Sermin–Bertoki–Prade
OŠ Gračišče
relacije: Dvori M–Sočerga–odsek
Šeki–Gračišče
Kubed–Gračišče
Belvedur–Reparec–Popetre–Gračišče
OŠ P. Tomažiča Koper
relacija: Kapelca–Manžan–Vanganel–
Triban–Koper
OŠ Šmarje
relacije: Šalara–Gažon–Šmarje–
Pomjan–Šmarje
Paderna–Šmarje–Sv. Maver–
Koštabona–Puče–Šmarje
OŠ Šmarje
relacija: Grintovec–Šmarje
OŠ Škofije
relacije: Tinjan–Sp. Škofije
Urbanci–Sp. Škofije
OŠ Škofije
relacija: Plavje–Sp. Škofije
Center za uspos. E.
Vatovec Strunjan in Center za
korekcijo sluha in govora Portorož
relacija: Koper–Markovec–Izola–
Strunjan–Portorož

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Št. polnih
km

Št.
otrok

Prihod

Odhod

89

231

7.15
7.55

160

170

7.20

12.20
13.50
16.30
13.30

37

106

7.20

13.50

49

172

20

77

46

116

7.20
8.00
7.20
8.00
7.20

12.50
13.20
12.50
13.20
12.00
15.00

54

147

7,50

13.30
14.35

62

208

7.30

13.05

8

16

7.30

13.05

56

19

7.10
8.00

12.30
14.30

8

44

92

46

7.10
8.00
7.30

12.30
14.30
13.20
15.20
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Podrobnejše podatke lahko ponudniki
dobijo pri ravnateljih osnovnih šol.
3. Naročnik si pridržuje pravico do sprememb relacij in voznega reda.
4. Šolski prevozi se oddajo za obdobje
šestih let začenši s šolskim letom 1997/98.
5. Ponudnik lahko ponudi prevoze le za
posamezno postavko (iz 2. točke razpisa) v
celoti.
6. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki z dovoljenjem
pristojnega organa za prevoz oseb.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter naslov ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra oziroma
potrdilo o priglasitvi dejavnosti, ki ne sme
biti starejše od treh mesecev ter odločbo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– navedbo postavke (šole in relacij) za
katero se ponuja prevoze,
– predlog organizacije prevoza za vsako posamezno postavko, iz katere bo razvidno število angažiranih vozil in vozni
red za posamezno relacijo,
– izhodiščno dnevno ceno prevoza za
vsako posamezno postavko,
– strukturo cene,
– način korekcije in povečevanja cene,
– način plačila storitev,
– podatke o vozilih,
– dokazilo o lastništvu vozil oziroma
leasing pogodbo,
– reference (izkušnje pri prevozih šoloobveznih otrok),
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Merila za izbor ponudnika:
– kakovost in organizacija ponujene storitve,
– ponujena izhodiščna cena,
– način korekcije in povečevanja cene,
– reference.
Najceješi ponudnik ni nujno najugodnejši.
9. Rok za prispetje ponudb je 4. julij
1997 do 11. ure. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za šolske prevoze« na naslov: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10. Ponudbe, ki
ne bodo prispele do navedenega roka in ne
bodo popolno opremljene, bodo izločene iz
nadaljnje obravnave.
10. Javno odpiranje ponudb bo 4. julija
1997 ob 11. uri v sejni sobi Mestne občine
Koper.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Koper

– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– reference,
– popis opreme s tehničimi podatki,
– končno tolarsko ceno vključujoč vse
dajatve in ostale stroške,
– dobavni rok,
– garancijske pogoje,
– servisno službo,
– plačilne pogoje,
– čas veljavnosti ponudbe,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku.
4. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 13. ure, na
naslov: Zavod za zdravstveno varstvo, Inštitut za varstvo okolja, Maribor, Prvomajska ul. 1, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis – ICP/MS«.
5. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan od poteka roka za oddajo ponudb.
6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
7. Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na tel. 062/413-141 (Brumen).
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

– reference podjetja in posameznih izvajalcev, ki so jih ponudniki na tem področju
pridobili z dosedanjim delom,
– ime pooblaščene osebe, ki bo nosilec
naloge,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovnih sodelavcih,
– vzorec pogodbe,
– ceno v SIT s 5% prometnim davkom
za posamezen izvod in celotno količino,
– navedbo podizvajalcev.
Vsi ponudniki morajo ponudbi priložiti
tudi idejno zasnovo turističnega vodnika.
6. Merila in kriteriji za izbor:
– vsebina idejne zasnove vodnika,
– kompleksnost storitve,
– ustrezna kadrovska zasedba in usposobljenost delovne skupine,
– reference ponudnika,
– cena in plačilni pogoji (ponudbe, ki
predvidevajo predplačilo, se ne bodo upoštevale),
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Dodatne informacije se dobi pri Boži
Kovač na Občini Jesenice, tel. 064/81-040
int. 309 v času objave vsak dan od 8. do
14. ure.
8. Rok in način oddaje ponudb
Ponudbe je potrebno poslati na naslov:
Občina Jesenice, C. m. Tita 78, 4270 Jesenice, v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj,
ponudba za javni razpis – Turistični vodnik
Občine Jesenice«. Na ovojnici mora biti vidno označena firma, oziroma ime ponudnika
in njegov naslov.
Ponudbe morajo biti vročene naročniku
najkasneje do 23. 6. 1997 do 12. ure.
9. Javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 1997
ob 12.15 v konferenčni sobi Občine Jesenice, C. m. Tita 78, 4270 Jesenice.
10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Občina Jesenice

Ob-2492
Javni razpis
za dobavo raziskovalne opreme
1. Investitor: Zavod za zdravstveno varstvo, p.o., Inštitut za varstvo okolja, Maribor, Prvomajska 1.
2. Predmet razpisa je nabava raziskovalne opreme, aparat za določevanje elementov – ICP/MS z avtomatskim podajalnikom vzorcev.
3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,

Ob-2493
Na podlagi odloka o proračunu Občine
Jesenice (Ur. l. RS, št. 25/97) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Občina Jesenice
javni razpis
za izbiro izvajalca za oblikovanje in
tiskanje turističnega vodnika Občine
Jesenice
1. Naročnik: Občina Jesenice, C. m. Tita
78, Jesenice.
2. Predmet razpisa:
a) Oblikovanje, priprava vodnika za tisk,
lektoriranje, prevod, redakcija turističnega
vodnika.
Vodnik mora obsegati:
– predstavitev naravne dediščine v Občini Jesenice v smislu turističnega trženja,
– predstavitev kulturne dediščine v Občini Jesenice,
– predstavitev letne in zimske turistične
ponudbe.
Prospekt se izda v slovenskem, nemškem, angleškem in italijanskem jeziku.
b) Oblikovanje in tiskanje prospekta.
3. Orientacijska vrednost del: 3,000.000
SIT.
4. Rok izdelave: začetek del takoj po
sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem.
Vodnik mora biti izdelan najkasneje do
31. 10. 1997.
Roki izdaje predhodnih gradiv in končnega osnutka se določijo v pogodbi z izbranim izvajalcem.
5. Razpisni pogoji
Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o uspešnosti poslovanja
(BON 2 ozrioma potrdilo o plačanih prispevkih in davkih in potrjeni zadnji bilanci
stanja in uspeha),

Št. 70/97
Ob-2494
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Uprava RS za
jedrsko varnost objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev na področju
varnostnih analiz
I. Naročnik: Uprava Republike Slovenije
za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana.
II. Predmet razpisa:
1. Izdelava strokovne ocene verjetnostne varnostne analize NE Krško (nivo 2).
2. Izdelava naloge “Analizator prehodnih stanj NEK – faza III”.
III. Podrobnejši opis in obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani lahko dvignejo po predhodni najavi po tel. 172-11-29 (mag. Matjaž Pristavec) od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, vsak delovnik od 9. do 15. ure v
sobi št. 255 Uprave RS za jedrsko varnost,
Vojkova 59, Ljubljana.
IV. Ponudniki lahko dostavijo ponudbo
za eno ali obe točki razpisa.
V. Orientacijska vrednost del za posamezne točke znaša:
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– pod 1. točko: 4,500.000 SIT,
– pod 2. točko: 7,000.000 SIT.
VI. Rok izvedbe del: 30. 10. 1997.
VII. Ponudbe morajo biti pripravljene v
slovenskem ali angleškem jeziku v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil in
mora vsebovati vse elemente, navedene v
razpisni dokumentaciji.
VIII. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena (op. najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša),
– izvedbeni rok,
– dinamika izplačil,
– reference in pridobljena praksa na področju jedrske tehnologije, jedrske varnosti
in varnostnih analiz,
– metodologija in tehnologija izvedbe
del,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi projekta,
– program zagotovitve kakovosti,
– garancija za kvaliteto opravljenih del
(garancijski pogoji),
– varovanje intelektualne lastnine.
IX. Ponudbe z vso ustrezno dokumentacijo in oznako:
– pod 1. točko: “Ne odpiraj – Javni razpis za izdelavo strokovne ocene Verjetnostne varnostne analize NE Krško (nivo II)”,
– pod 2. točko: “Ne odpiraj – Javni razpis za izdelavo naloge Analizator prehodnih
stanj NEK – faza III” je potrebno dostaviti
ločeno za vsako ponudbo v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika,
najkasneje do 26. 6. 1997 do 12. ure na
Upravo RS za jedrsko varnost, (soba št. 255)
Vojkova 59, Ljubljana.
X. Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 7.
1997 v prostorih Uprave RS za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana:
– za ponudbe pod 1. točko: ob 9. uri,
– za ponudbe pod 2. točko: ob 10. uri.
XI. Nepravilno opremljene in nepravočasno dostavljene ponudbe bo komisija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.
Uprava RS za jedrsko varnost

ditev mestnega prometnega sistema, in sicer
tako, da bo promet urejen v skladu s sodobnimi načeli urejanja prometa v mestih, da
bo le-ta meščanom in obiskovalcem omogočal boljše delovne in bivalne razmere.
Upoštevane naj bodo vse vrste prometa:
– cesta za motorni promet,
– parkirišča,
– javni železniški in avtobusni promet,
– kolesarski promet,
– peš promet.
Vse vrste prometa naj bodo združene v
medsebojno usklajeno celoto. V prihodnjem
cestnem omrežju je potrebno upoštevati, da
bo zgrajena avtocesta Blagovica–Šentjakob
(s priključkom Zaboršt), da bo cesta M10 na
odseku od Trzina do Črnuč rekonstruirana v
štiripasovnico in da bo zgrajena cesta Želodnik–Mengeš–Vodice. Prihodnje stanje
predstavlja končno plansko obdobje, tj. leto
2015.
Predlagan naj bo prometni sistem, ki bo
predstavljal stanje ob koncu planskega obdobja. Prikazan naj bo tudi predlog etapnosti uresničitve programa z grobo oceno
stroškov z naslednjimi fazami:
1. Ugotovitev sedanjega stanja:
– stanje cestne infrastrukture in motornega prometa,
– stanje parkirišč (sedanja legalna ponudba in povpraševanje v mestnem središču
– štetje),
– stanje javnega prometa,
– stanje kolesarskega prometa,
– stanje peš prometa.
2. Ugotovitev pričakovanega stanja leta 2015;
– napoved motornega prometa za leto
2015 (variantno):
a) s cesto Želodnik–Mengeš,
b) brez ceste Želodnik–Mengeš.
Napoved parkirnih potreb v mestnem
središču.
Napoved drugih potreb.
Ugotovitev ključnih problemov.
Predlog razvojnih ciljev.
Predlog prihodnjega prometnega sistema z vsemi potrebnimi ukrepi.
Predlog rešitev razvoja vseh vrst prometa s kategorizacijo in predlogom prečnih prerezov.
Utemeljitev prihodnjega prometnega sistema.
Predlog etapnosti uresničitve.
3. Orientacijska vrednost projekta je
4,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 5 mesecev od podpisa
pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference in strokovnost ponudnika,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika.
6. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Sklada stavbnih zemljišč
nove Občine Domžale, Savska cesta 2,
Domžale.
Dodatne informacije in razlage za izdelavo daje Vitorovič na tel. 713-686.
Odkupnina razpisne dokumentacije
znaša 10.000 SIT in je plačljiva v gotovini ali z virmanom na žiro račun št.

50120-654-49521 – Sklad stavbnih zemljišč
nove Občine Domžale – razpis.
7. Rok za oddajo ponudb
Pisne ponudbe je potrebno oddati do
30. 6. 1997 do 12. ure, na naslov: Občina
Domžale, Sklad stavbnih zemljišč nove Občine Domžale, Savska cesta 2, 1230 Domžale, v zaprti ovojnici z napisom “Javni
razpis – prometana študija – Ne odpiraj!”.
Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Sklada stavbnih zemljišč nove Občine Domžale, Savska cesta 2, I. nadstropje, prvi naslednji dan po roku za oddajo ponudb ob 15.
uri. Kolikor pade dan odpiranja na soboto,
nedeljo ali praznik je odpiranje prvi delovni
dan ob isti uri.
8. Naročnik si pridržuje pravico, da z
nobenim izmed ponudnikov ne sklene pogodbe.
Sklad stavbnih zemljišč
nove Občine Domžale

Št. 46200-2/97-34
Ob-2495
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Sklad
stavbnih zemljišč nove Občine Domžale objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projekta
prometna ureditev za območje Občine
Domžale
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč nove Občine Domžale.
2. Predmet razpisa je izdelava projekta
prometne ureditve za območje Občine Domžale.
Z izgradnjo avtoceste Blagovica–Šentjakob in ceste Želodnik–Mengeš–Vodice, bo
v Domžalah prišlo do spremembe prometnih tokov in predvidoma tudi do precejšnje
razbremenitve večjega dela sedanjega cestnega omrežja. S tem bodo v Domžalah nastale okoliščine, ki omogočajo celovito ure-

Št. 99-2/97
Ob-2496
Slovensko gledališče Celje, Gledališki
trg 5, na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca, za izdelavo
dvoranskih sedežev v dvorani SLG Celje
1. Naročnik: SLG Celje, Gledališki trg
5, Celje.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža
dvoranskih foteljev. Fotelji so tapecirani,
srednjih dimenzij 54-55-56/89 cm z vsemi
pripadajočimi elementi. V ceni je treba upoštevati vsa dela z montažo in številčenjem
sedežev. Dvoranski stoli morajo biti izdelani iz težko gorljivega materiala. Število sedežev: parter 225, balkon 67 in galerija 55
komadov.
3. Vrednost dobave: ca. 12,500.000 SIT.
4. Rok dobave: montaža do 31. avtusta
1997.
5. Merila za izbiro:
– tehnična strokovnost in reference,
– cena za izvedbo razpisanih del,
– naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere najcenejšega ponudnika ter da z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe ne
glede na razloge, oziroma da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom po fazah del ali v zmanjšanem obsegu. Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik. Ponudnik lahko kandidira le za del
razpisa, ki je v skladu z njegovo
dejavnostjo.
6. Rok za predložitev ponudbe: ponudniki pošljejo svoje ponudbe do 5. 7. 1997 na
naslov SLG Celje, Gledališki trg 5. Ponudbe pošljejo v zaprti kuverti z oznako: razpis
– Ne odpiraj.
7. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih SLG Celje, in sicer dne 7. 7. 1997 ob 10.
uri.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 7 dni od sprejetja sklepa o izbiri ponudnika.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu gledališča, in sicer proti plačilu odškodnine v
znesku 15.000 SIT, katere nakažejo na žiro
račun SLG Celje: 50700-603-30052.
Slovensko ljudsko gledališče Celje
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Ob-2497
Plamen Kropa, d.o.o., objavlja na podlagi sklepov organov upravljanja družbe Slovenskih železarn, d.d., Ljubljana

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

Ob-2513
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec objavlja kot pooblaščeni naročnik na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo in montažo mikrotoma
za potrebe patologije, anestezijskega
aparata in operacijske luči
1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1.
2. Predmet razpisa
2.1. Mikrotom (1 kos) za potrebe patologije z naslednjimi zahtevami:
– komponente,
– stabilno ohišje (basic instrument) z najmanj 34 kg teže, ki vsebuje prostor za zbiranje parafinskih opiljkov (prah),
– univerzalni nosilec rezil (universal knife holder) z možnostjo nastavitve posebnih
nosilcev rezil,
– nosilec rezil E za rezila ozkega profila,
– primež za kaseto z možnostjo orientacije (specimen clamping system, orienting),
– univerzalni primež za kasete z adapterjem (universal cassette clamp with adapter).
Tehnične specifikacije:
– razpon debeline rezine od 1–60 mikrometrov,
– okence za indikacijo debeline,
– grobo približevanje vzorca z levim
stranskim kolesom,
– rezanje brez retrakcije 69 mm (pri
1 mikrometru), z retrakcijo 62 mm,
– orientacija vzorca do 8 stopinj v treh
ravneh,
– teža ohišja brez dodatkov vsaj 34 kg.
Delovne lastnosti:
– lahkotno obračanje ročice s hitro zavoro,
– 70 mm dolga navpična zaščitna pot nosilca rezil (zaščita pri menjavanju kasete),
– lahkotno grobo premikanje kasete proti rezilu,
– učinkovit sistem za kompenzacijo gravitacijske sile pri obračanju kolesa,
– hitro in varno menjavanje kasete,
– sodobno oblikovan.
2.2. Anestezijski aparat (1 kos):
– trije plini: O2, N2 O, zrak,
– možnost nizkega pretoka anestezijskih
plinov,
– ventilator mora imeti možnost volumskega in tlačnega ventilatornega kroga,
– respiratorni volumen naj bo od
20–1500 ml, frekvenca od 4–100/min,
– avtomatsko nadomeščanje spremembe
volumna zaradi raztegljivosti pljuč in anestezijskega aparata (complaince),
– elektronski PEEP pri volumski in tlačni ventilaciji,
– možnost delovanja 30 minut brez elektrike,
– respiratorni monitoring, spirometrija:
P ECO2, SaO2, anestezijski plini, (monitoring complaince?),
– 3 izparilci: Halothane, Isoflurane, Sevoflurane.

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
počitniškega doma Pacug, Piran
Tlorisna površina objekta je 236 m2, dvorišča 2.091 m2 ter ostalega zemljišča
4.755 m2.
Izklicna cena je 450.000 DEM.
Ponudniki naj posredujejo pisne ponudbe v 10 dneh po objavi na naslov: Plamen,
d.o.o., Kropa, 4245 Kropa v zaprti ovojnici
z oznako Ne odpiraj – ponudba za Pacug.
Kupnina naj bo izražena v DEM. Davek
na promet nepremičnin in ostale stroške plača kupec.
Nepremičnina se prodaja v celoti.
Ponudnik plača 10% cene kot varščino
na ŽR prodajalca v 2 dneh po prejemu obvestila o izbiri. Za morebitne informacije
pokličite tel. 064/736-461 int. 252 Benedičič.
Plamen Kropa, d.o.o.
Št. 18/97
Ob-2511
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna
občina Ptuj objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za naslednja dela:
A) Preplastitve lokalnih cest.
B) Preplastitve – modernizacija krajevnih cest.
C) Pločniki.
Razpisno dokumentacijo dobite na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1 vsak
delovni dan. Strokovne informacije pa vam
posreduje Pavlica Milan, tel. 062/772-731
ali 772-739, vsak delovni dan od 8. do 10.
ure.
Orientacijska vrednost del znaša:
A) 30,000.000 SIT,
B) 60,000.000 SIT,
C) 40,000.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico določiti
eventuelno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Merila za izbiro ponudnika so: cena, reference, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis dostavite v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS,
vključno do 12. ure na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, soba 54/III.
Ponudba mora biti zapečatena in označena »Ne odpiraj, ponudba za ceste«. Javno
odpiranje ponudb bo istega dne ob 13. uri, v
prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1,
soba št. 55/III.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Mestna občina Ptuj
Št. 195/97
Ob-2512
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa

javni razpis
za izdelavo projektov PGD, PZR, PZI
Pravna fakulteta (bivša Ljudska pravica)
1. Predmet razpisa: izdelava projektov
PGD, PZR, PZI Pravna fakulteta (nadzidava
in rekonstrukcija v skupni površini 6500 m2).
2. Orientacijska vrednost projektne dokumentacije: 14,500.000 SIT.
3. Predvideni pričetek del: takoj po izboru projektne organizacije. Predvideno dokončanje del: v 75 dneh PGD in PZR, v
naslednjih 20 dneh PZI s soglasji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, idejno zasnovo in projektno nalogo od dneva razpisa
dalje do vključno tretjega dne po objavi med
9. in 12. uro v prostorih LIZ-inženiring,
Ljubljana, Vurnikova 2 pri Majdi Krampelj.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na osnovi predložitve dokazila
o vplačilu 45.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun:
50105-601-11966.
5. Oddaja ponudb
Ponudniki naj ponudbo dostavijo v zapečateni kuverti z napisom »Ponudba –
Pravna fakulteta – Ne odpiraj« na naslov:
LIZ-inženiring, Ljublja, Vurnikova 2.
Rok za oddajo ponudb je 15. 7. 1997 do
12. ure (prispelost ponudbe).
6. Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1997
ob 12. uri v prostorih LIZ-inženiringa, p.o.,
Ljubljana, Vurnikova 2.
7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko in
davčno številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za
opravljanje dejavnosti),
– reference ponudnika za projektiranje v
zadnjih dveh letih,
– ponujena cena – praviloma po sistemu
»ključ v roke«,
– opcija ponudbe ne krajša od 30 dni,
– finančni podatki BON 1 in (BON 2 ali
BON3), ki ne smeta biti starejša od 30 dni,
– seznam kadrov,
– ustrezna garancija za resnost ponudbe
v višini 20% od ponudbene vrednosti.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– kadri,
– najugodnejši rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– način plačila,
– ponujena cena,
– ostale ugodnosti,
– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji
investitorja.
Najcenejši ponudnik ni po pravilu najugodnejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri LIZ-inženiring, Ljubljana, Jereb tel 133-62-52 vsak dan med
8. in 9. uro.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa pisno obveščeni v roku 14 dni od odpiranja ponudb.
Po pooblastilu Ministrstva za
šolstvo in šport
LIZ-inženiring, p.o.
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2.3. Stenski anestezijski aparat za uvod
v anestezijo (1 kos):
– anestezijski plini: O2, N2O, zrak,
– možnost nizkega pretoka anestezijskih
plinov,
– izparilec,
– možnost stenske montaže z ročico.
2.4. Operacijska luč za kirurško operacijsko sobo (1 kos):
– 1 kos centralna (velika) operacijska luč
svetlobne intenzitete minimalno 150.000
Lux, z delovno površino ca. 60 cm in fokusno razdaljo 70–140 cm,
– 1 kos satelitska operacijska luč svetlobne intenzitete 50–75.000 Lux, z delovno
površino 40–60 cm in fokusno razdaljo 70–
110 cm,
– 1 kos lahka nosilna konzola,
– 1 kos težka nosilna konzola,
– 1 kos stropna rozeta in nosilni stožec.
3. Orientacijska vrednost opreme:
– pod 2.1.: 1,200.000 SIT,
– pod 2.2.: 9,300.000 SIT,
– pod 2.3.: 5,200.000 SIT,
– pod 2.4.: 3,300.000 SIT.
4. Kontaktna oseba pri pooblaščenem naročniku je vodja komercialne službe dipl.
ek. Suzana Dolar (tel. 0602/41-031).
Na morebitna, pismeno posredovana
vprašanja bo vsem ponudnikom posredovan
pisni odgovor najkasneje 10 dni pred iztekom razpisnega roka.
Sklicevanje na razne ustno posredovane
informacije se ne bo upoštevalo.
5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil, sicer se ponudba ne bo mogla upoštevati. K ponudbi morajo biti priloženi bonitetni
obrazci (ne starejši od 30 dni pred zaključkom razpisnega roka).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena (fco kupec vključujoč montažo,
prometni davek in ocarinjenje),
– kvaliteta,
– način plačila in fiksnost cen (plačilo
na najmanj 10 mesečnih obrokov – brezobrestno, brez avansa),
– čimkrajši rok dobave in montaže,
– garancijski rok, ki ne sme biti krajši od
dveh let,
– zagotovitev servisa in rezervnih delov
v Republiki Sloveniji,
– odzivni čas za odpravo okvare,
– kompletnost ponudbe,
– reference, posebni popusti in dodatne
ugodnosti ponudnika.
Ponudniki lahko ponudijo ponudbe v paketu ali posamezno.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,
ki vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosto
presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika
v skladu z razpisom.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska 1, z oznako »Ne odpiraj – ponudba« s pripisom, ali je ponudba
v kompletu, ali za posamezen aparat, ki ga
je v tem primeru potrebno navesti, ter na
ovojnici navesti tudi svojo firmo in naslov.
8. Rok za oddajo ponudb je do 30. 6.
1997 do 10. ure v tajništvo Splošne bolnišnice. Istega dne ob 11. uri bo v sejni sobi

Splošne bolnišnice javno odpiranje prispelih ponudb.
9. Stroške priprave ponudb nosijo ponudniki sami.
10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.
12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec

Ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke:
1. natančna tehnična specifikacija vseh
sestavin ponujene opreme,
2. cene posameznih sestavin in celotna
cena ponujene opreme,
3. dobavni rok, s predvidenim znižanjem
cene za vsak dan prekoračitve,
4. plačilni pogoji, po možnosti različne
opcije,
5. možne posebne ugodnosti,
6. reference,
7. pogoji garancije, vzdrževanja in servisiranja,
8. pogoji postavitve opreme in usposabljanja sodelavcev Instituta »Jožef Stefan«
za delo na njej,
9. datum, do katerega velja ponudba,
10. ime, naslov, telefon, faks in e-mail
pooblaščene osebe, ki daje pojasnila v zvezi
s ponudbo.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bomo upoštevali:
1. kakovost opreme v primerjavi s ceno,
2. ceno opreme s plačilnimi pogoji in
drugimi ugodnostmi,
3. celovitost ponujene opreme,
4. pogoje garancije, vzdrževanja, servisiranja in usposabljanja,
5. poslovne reference.
Ponudbe pošljite do 27. junija 1997 priporočeno na naslov: »Jožef Stefan«, Jamova 39, 1000 Ljubljana. Ponudbe naj bodo v
zaprti kuverti in opremljene z oznako »Ne
odpiraj – prijava za javni razpis – difraktometer«.
Odpiranje ponudb bo 30. junija 1997 v
sejni sobi Instituta »Jožef Stefan« ob 9. uri.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti navzoči
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanja.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 14 dni od dneva odpiranja ponudb.
Vsa dodatna pojasnila daje dr. Karel Lutar, tel. +386-61-1773-225, faks +386-61-1232-125.
Inštitut Jožef Stefan

Ob-2514
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999. Podjetje za vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju objavlja:
javni razpis
za oddajo del: dobava mehanizacije
in opreme za potrebe avtocest
v Republiki Sloveniji
Orientacijska vrednost: 137,700.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov v vrednosti 9.000 SIT
in 5% P.D.) na upravi Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54 (Bizjan) v
sobi 303 in sicer 16. 6. 1997 od 9. do
12. ure, ali kasneje po dogovoru.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok dobave, reference o kvaliteti materiala in plačilni pogoji.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 7. 1997 do 10.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: »Ne odpiraj, ponudba za dobavo mehanizacije in opreme za
potrebe avtocest v RS«.
Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 7.
1997 ob 11. uri v prostorih Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb.
Avtocesta, Ljubljana
Št. 1343

Ob-2515

Institut »Jožef Stefan«, Jamova 39, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo raziskovalne opreme
Predmet razpisa: monokristalni difraktometer
s
štirikrožnim
goniometrom
(four-circle goniometer) in CCD detektorjem (CCD area detector). Vključen mora
biti rentgentski generator za delo z zataljenimi kapilarami in računalnik za nadzor in
krmiljenje. Prednost bodo imele ponudbe z
možnostjo merjenja pri nizkih temperaturah
in programsko opremo za strukturno analizo majhnih molekul.

Ob-2516
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo del (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) Domplan Kranj, p.o., Bleiweisova 14, Kranj, kot investitor objavlja
javni razpis
za izgradnjo 100-milibarske plinovodne
instalacije za zemeljski plin in
dimovodov v stanovanjskih objektih na
območju
Zlatega polja v Kranju
A. Splošni podatki
1. Investitor: Podjetje Domplan Kranj,
p.o., Bleiweisova c. 14, Kranj.
2. Predmet razpisa:
a) plinovodna instalacija v stanovanjskih
objektih,
b) dimovodna instalacija v stanovanjskih
objektih.
3. Lokacija: območje Zlatega polja v
Kranju.
4. Predviden obseg: 20 večstanovanjskih
objektov.
5. Roki: izgradnja mora biti izvedena v
obdobju od 15. 7. 1997 do 15. 10. 1997.
6. Predvidena vrednost investicije:
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a) plinovodna instalacija: 4,000.000 SIT,
b) dimovodna instalacija: 20,000.000
SIT.
B. Razpisni pogoji:
1. Ponudniki, ki želijo sodelovati pri javnem razpisu morajo predložiti pisno ponudbo do 7. 7. 1997 do 12. ure, ko bo javno
odpiranje ponudb.
2. Ponudba mora vsebovati:
a) registracijo za razpisano vrsto del,
b) ustrezno registracijo za izvajanje razpisanih del,
c) reference,
d) bonitete ponudnika od Agencije za
plačilni promet,
e) podatke o kadrih, ki bodo vodili in
izvajali razpisana dela,
f) izjavo, da imajo zagotovljeno dobavo
materiala za razpisana dela,
g) izjavo, da je pri sestavi ponudbe upošteval pogoje investitorja,
h) ugodnosti, ki jih ponudnik daje investitorju.
3. Ponudba mora biti predložena v zaprti
kuverti na naslov: Podjetje Domplan Kranj,
p.o., PE inženiring, Bleiweisova c. 14, 4000
Kranj s pripisom: »Ne odpiraj – ponudba za
instalacije v stanovanjskih objektih«.
4. Razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu: Podjetje Domplan Kranj,
p.o., Bleiweisova 14, pri Trkulji. Pri prevzemu razpisne dokumentacije mora prevzemnik nakazati na blagajni Domplana po
10.000 SIT za vsako posamezno razpisno
dokumentacijo.
5. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem tega razpisa.
Domplan Kranj

javni razpis
za dobavo in montažo opreme
1. Predmet razpisa:
1. simulator za obsevalno terapijo – 1
kom
– simulator,
– TV veriga s slikovnim ojačevalcem ca.
23 cm,
– generator (+ cev) 80 KW ali več,
– CT opcija,
– simulatorska miza,
– možnost računalniške povezave z obstoječimi aparaturami,
– pribor za simulatorsko glavo (simuliranje zaščit, aplikatorjev za elektrone
itd.).
2. pretočni citometer – 1 kom
– kvantitativna analiza vsebnosti DNA
normalnih in tumorskih celic,
– analiza nekaterih antigenskih lastnosti
z uporabo monoklonskih protiteles,
– kvantitativna analiza nekaterih fizikalnih in kemičnih lastnosti žive celice.
3. pulzni oximeter prenosni – brez zapisa – 3 kom,
4. pulzni oximeter prenosni – z zapisom
– 2 kom,
5. kapnolog – 1 kom,
6. grelec za gretje krvnih derivatov in
infuzijskih tekočin – 2 kom,
7. aparat EKG – 3 kanalni – 2 kom,
8. miza pregledovalna kombinirana – 1
kom,
9. reflektor prevozni – 1 kom,
10. komora zaščitna za pripravo citostatske terapije – 1 kom,
11. aparat anestezijski – 1 kom,
12. merilnik ionizirajočega sevanja – za
radiološko zaščito – 1 kom,
13. ionizacijska celica – 1 kom,

14. detekcijski sistem za določanje homogenosti radiacijskega polja – 1 kom,
15. elektrostimulator – 1 kom,
16. stol za posege (punkcije) – 1 kom,
17. postelja za intenzivno nego – 2 kom,
18. omarice nočne – 16 kom,
19. stroj za varjenje papir-folija (z datumom in možnostjo nastavitve temperature –
1 kom,
20. stroj za pomivanje posode (možnost
pranja pri 93 C) – 1 kom,
21. stroj za pomivanje (črne) posode –
za centralno kuhinjo – 1 kom.
2. Merila za izbor ponudnika:
– poreklo in kvaliteta,
– plačilni pogoji,
– reference,
– garancijska doba,
– servisiranje,
– dobavni rok,
– druge ponujene ugodnosti.
3. Ponudba naj vsebuje elemente iz 12.
člena odredbe.
4. Kompletno ponudbo morajo ponudniki oddati v zapečateni kuverti z navedbo
točnega naslova ponudnika in oznako: »Ponudba – Ne odpiraj!« do vključno 14. 7.
1997, na naslov: Onkološki inštitut, Tajništvo upravnega pomočnika direktorja, Lipičeva 2, Ljubljana.
5. Informacije o razpisu daje Malča Zdešar, na te. št.: 061/13-17-276 v času od 23.
6. do 11. 7. 1997.
6. Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1997
ob 9. uri v veliki sejni sobi stavbe C Onkološkega inštituta, Zaloška 2, Ljubljana.
7. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Onkološki inštitut Ljubljana

Ob-2519
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

II. Predmet razpisa: javni razpis za nabavo modelov za področje kmetijstva, živilstva, zdravstva, optike in lesarstvo.
III. Razpisna dokumentacija
Dodatne informacije v zvezi z razpisno
opremo bodo posredovane vsem zainteresiranim ponudnikom na informativnem dnevu
20. 6. 1997 ob 12. uri na Uradu za šolstvo,
Trubarjeva 5/III, sejna soba št. 95.
IV. Predmet razpisa:
1. Modeli za kmetijske in živilske šole

Ob-2517
Sklad RS za razvoj, d.d., objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup družbe
MPP Poslovne storitve, d.o.o., Maribor
Edini (100%) lastnik družbe MPP Poslovne storitve, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ptujska cesta 184,
Maribor, je Sklad RS za razvoj, d.d.
Pogoje sodelovanja dobijo zainteresirani na Sklad-u RS za razvoj, d.d., Dunajska
160, tel. 061-1894-880, 061/1894-890,
faks: 061/1894-879, Dalibor Kljun.
Ponudbe na razpis je potrebno poslati v
zapečatenih ovojnicah s priporočeno pošiljko in z oznako »Ponudba za razpis – MPP
Poslovne storitve« najkasneje do 27. 6. 1997
na naslov Sklad RS za razvoj, d.d., Dunajska 160, 1001 Ljubljana.
Sklad RS za razvoj, d.d., na podlagi tega
razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji lastniškega deleža MPP Poslovne storitve z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom.
Sklad RS za razvoj, d.d.
Št. 04/50/97
Ob-2518
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega rzapisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Onkološki inštitut Ljubljana
objavlja

javni razpis
za nabavo opreme za srednje šole
Splošni podatki:
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.
Model

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

model cveta krompirja
model socvetja kamilice
model žitnega zrna
model rastlinske celice
model notranje zgradbe lista
model prereza korenine
model prereza stebla
model klaska rži
model oploditve rastlin
model verige DNA
model zgradbe kloroplasta višjih rastlin
model cveta vinske trte
model cveta jablane
model prečnega prereza plodnice pri jablani
model vzdolžnega prereza plodnice pri jablani
model vampa goveda
model spolnih organov krave
model kravjih rodil z izmenljivo maternico
model želodca prašiča
razstavljiv model domače kokoši

Število kosov

8
10
7
10
9
10
9
8
10
9
10
7
9
8
7
9
9
8
8
7

Št. 35 – 13. VI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2697

Model

Število kosov

Na zahtevo kupca bodo morali ponudniki omogočiti ogled ponudne opreme.
X. Kupec bo sprovedel plačilo 30 dni po
izdobavi opreme šolam.
XI. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
XII. Javno odpiranje ponudb bo 4. 7.
1997 ob 9. uri na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Uradu za šolstvo, Trubarjeva 5/III,
sejna soba št. 95.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
XIII. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika.

1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.
1.40.
1.41.
1.42.

razstavljiv model čebele
model delitve celice
model anatomske strukture lesa iglavca
model anatomske strukture lesa listavca
model cveta kritosemenke ženski
model cveta kritosemenke moški
model genitalnih organov bika
model mlečne žleze krave
model skeleta konja z notranjimi organi
model organov za uriniranje konja
model noge konja z žilami in živci
set modelov zob konja
model glave metulja povečana
model uši (rastlinski škodljivec)
model gametofita s sporofitom
model protaliuma
model sporangiuma glive
model cveta orhideje
model prereza cveta primule
model prereza čebulice tulipana
model mačice, moški in ženski
model listnih rež

11
11
1
1
4
4
1
9
1
1
1
1
3
10
4
2
2
1
1
1
2
4

2. Modeli za zdravstvene šole
Model

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

Število kosov

skelet človeka na podstavku s kolesi iz
nelomljive plastike, ojačani sklepi
mini skelet z razstavljivo lobanjo
lobanja, večdelna
model prereza kolenskega sklepa z vezmi
in prikazom zgradbe kosti
torzo, nelomljiva plastika, z odprtim hrbtom
torzo z glavo, razstavljiv
moška mišična figura z notranjimi organi
reliefni model prereza glave
model možganov, razstavljiv
model srca, nelomljiva plastika, razstavljiv
živčni model človeka, reliefni model
model ušesa
model očesa
model prebavil
reliefni model ledvic
faze nosečnosti, večdelni
model razvoja embrija
model embrija

4
2
6
6
4
5
4
5
5
6
6
7
7
6
6
7
6
3

3. Modeli za optiko
Model

3.1.
3.2.
3.3.

Število kosov

očesno zrklo
prikaz očesnega ozadja in izgradnje mrežnice
povečani model polovice očesa

1
1
1

4. Modeli za lesarstvo
Model

4.1.
4.2.

Število kosov

model anatomske strukture lesa iglavca
model anatomske strukture lesa listavca

V. Orientacijska vrednost za razpisno
opremo znaša 24,000.000 SIT.
VI. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pisne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
3. 7. 1997 do 12. ure na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za investicije,
Župančičeva 6, Ljubljana.
Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z oznako: »Javni razpis – Modeli« Ne odpiraj!.
VII. Ponudba za razpis mora vsebovati
elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.
VIII. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:

7
7

– funkcionalnost, nazornost in zanesljivost opreme,
– reference proizvajalca opreme,
– celovitost ponudbe,
– cene v SIT fco šole, vključno s temeljnim prometnim davkom.
IX. Kupec zahteva BON-1, BON-2 oziroma BON-3 in izjavo ponudnika, da bo v
primeru izbora izročil:
– za dobro izvedbo posla: akceptni nalog v višini 30% vrednosti kupnine,
– za dobro izvedbo garancijskih obveznosti: akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.

Št. 173/97
Ob-2520
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6, objavlja
javni razpis
za dobavo gostinskega in drugega
šolskega inventarja za Srednjo šolo
za gostinstvo in turizem Bled, lokacija
Radovljica
1. Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža
gostinskega in drugega šolskega inventarja.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
26,000.000 SIT.
4. Vsebina ponudbe: kompletna ponudba z oznako: »Ponudba gostinski in šolski
inventar za Srednjo šolo za gostinstvo in
turizem Bled«, mora biti dostavljena v zaprti kuverti z naslednjo vsebino:
4.1. Predstavitev ponudnika – naziv in
polni naslov ponudnika.
4.2. Dokazilo o registraciji, ki ne sme
biti starejše od 30 dni in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.
4.3. Reference ponudnika – za kakšne
vrste objektov je bil dobavljen inventar.
4.4. Kadri ponudnika.
4.5. Finančno stanje ponudnika (BON-1,
BON-2, BON-3).
4.6. Podpisani razpisni pogoji in podpisan vzorec pogodbe.
4.7. Cena: predračun izdelan po seznamu.
Prometni davek mora biti prikazan posebej, sicer se šteje, da je zajet v ceni.
4.8. Bariran ček za 200.000 SIT kot garancijo, ki pripada investitorju v primeru,
da ponudnik, ki je bil izbran kot najugodnejši, ne bi hotel skleniti pogodbe.
5. Rok izvedbe: 14. 8. 1997.
6. Merila za izbiro izvajalca:
– reference,
– ponujena cena in način plačila,
– druge ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
7. Obravnavane bodo samo kompletne
ponudbe.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do vključno petega dne po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov:
I.RA. Inženiring Radovljica, Gorenjska ce-
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sta 26, Ana Čeh, telefon 064/715-452, proti
plačilu odškodnine v višini 10.000 SIT.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za dobavo gostinskega in drugega šolskega inventarja za Srednjo šolo za gostinstvo Bled – lokacija Radovljica na naslov I.RA. Inženiring Radovljica, Gorenjska
cesta 26.
Datum prispetja ponudbe je 14. 7. 1997
do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo
14. 7. 1997 ob 13. uri v prostorih I.RA.
Inženiring Radovljica, Gorenjska cesta 26.
10. O izboru najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 7 dneh po odpiranju ponudb.
Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo in šport

7. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventuelno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljva sredstva.
8. Ponudniki dobijo razpisno gradivo na
Občini Škofljica, Šmarska 3, Škofljica.
9. Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj – strokovni nadzor pokopališče Škofljica.
10. Rok za dostavo ponudbe je 27. 6.
1997 do 11. ure na naslov: Občina Škofljica, Šmarska 3, Škofljica. Ponudbe poslane
po pošti morajo prispeti pravočasno do razpisanega roka.
11. Odpiranje ponudb bo 27. 6. 1997 ob
12. uri v prostorih Občine Škofljica.
12. Predstavniki ponudnika morajo komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

po pošti morajo prispeti pravočasno do razpisanega roka.
12. Odpiranje ponudb bo 14. 7. 1997 ob
13. uri v prostorih Občine Škofljica.
13. Predstavniki ponudnika morajo komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
14. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Št. 33/97
Ob-2521
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 izbiro izvajalca del za opravljanje
storitev strokovnega nadzora pri gradnji
pokopališča Škofljica
1. Investitor: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
opravljanje storitev strokovnega nadzora pri
gradnji pokopališča Škofljica:
a) dostopna cesta do pokopališča Škofljica,
b) mrliška vežica, grobna polja,
c) komunalna infrastruktura, prestavitev
VN (zračni vod), sprevodna pot:
3. Orientacijska vrednost objektov, ki so
predmet strokovnega nadzora:
a) dostopna cesta do pokopališča Škofljica; 10,500.000 SIT,
b) izgradnja mrliške vežice, grobnih polj;
47,600.000 SIT,
c) komunalna infrastruktura prestavitev
VN (zračni vod), sprevodna pot; 42,900.000
SIT.
4. Predviden pričetek del: takoj po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri opravljanju strokovnega
nadzora,
– dokazila o strokovnosti kadrov, skladno z zakonom o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 59/96),
– ponudbena cena po posameznih postavkah (najcenejši ponudnik ni nujno, da je
najugodnejši),
– druge ugodnosti.
6. Ponudba mora vsebovati:
– podpisane in žigosane razpisane pogoje,
– ponudba izdelana po predloženih postavkah,
– dokazila o registraciji,
– vrednost del,
– fiksnost cen,
– reference,
– plačilni pogoji.

Ob-2522
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 pokopališča Škofljica,
mrliške vežice, grobnih polj, komunalno
infrastrukturo, prestavitev VN zračni
vod in sprevodno pot
1. Investitor: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica.
2. Predmet razpisa: izgradnja mrliške vežice, grobnih polj, komunalne infrastrukture, prestavitev VN zračni vod in sprevodna
pot.
3. Orientacijska vrednost: 90,500.000
SIT.
4. Predviden pričetek del: 1. 8. 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe in garancija.
6. Ponudnik mora imeti lastno operativo.
7. Ponudba mora vsebovati:
– podpisane in žigosane razpisne pogoje,
– ponudbo izdelano na žigosanem popisu del,
– dokazila o registraciji,
– vrednost del,
– fiksnost cen,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave.
8. Investitor si pridržuje pravico, da sklene pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
9. Ponudniki lahko dobijo razpisno gradivo na P.U.Z. d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana, tel.: 16-86-125, faks: 16-86-102, ob
predložitvi potrdila o plačilu materialnih
stroškov 10.000 SIT na žiro račun Občine
Škofljica št. 50106-630-810134.
10. Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj – izgradnja pokopališča
Škofljica.
11. Rok za dostavo ponudbe je 14. 7.
1997 do 12. ure na naslov: Občina Škofljica, Šmarska 3, Škofljica. Ponudbe poslane

Ob-2523
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 dostopne ceste
do pokopališča Škofljica
1. Investitor: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica.
2. Predmet razpisa: izgradnja dostopne
ceste do pokopališča Škofljica.
3. Orientacijska vrednost: 10,500.000
SIT.
4. Predviden pričetek del: 1. 8. 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe in garancija.
6. Ponudba mora vsebovati:
– podpisane in žigosane razpisane pogoje,
– ponudbo izdelano na žigosanem popisu del,
– dokazilo o registraciji,
– vrednost del,
– fiksnost cen,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave.
7. Investitor si pridržuje pravico, da sklene pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
8. Ponudniki dobijo razpisno gradivo na
P.U.Z. d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana, tel.:
16-86-125, faks: 16-86-102, ob predložitvi
potrdila o plačilu materialnih stroškov 5.000
SIT na žiro račun Občine Škofljica št.
50106-630-810134.
9. Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj – izgradnja ceste do pokopališča Škofljica«.
10. Rok za dostavo ponudbe je 14. 7.
1997 do 12. ure osebno na naslov: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti pravočasno do razpisanega roka.
11. Odpiranje ponudb bo 14. 7. 1997 ob
14. uri v prostorih Občine Škofljica.
12. Predstavnik ponudnika mora komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Občina Škofljica
Ob-2524
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
58/94), uredbe o pristojbini za vzdrževanje
gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94 in 20/95),
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odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Občina Šmarje pri Jelšah objavlja

19/94) objavlja Ljudska univerza Ormož,
Vrazova 12, naslednji

– hortikulturna ureditev površin.
4. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu naročnika DEM Maribor,
Obrežna ul. 170 vsak dan med 10. in 12. uro
v sobi 103, na podlagi potrdila o vplačilu
zneska za kritje materialnih stroškov v višini 20.000 SIT na žiro račun naročnika št.
51800-601-28970. Na nakazilu mora biti oznaka »HE Zlatoličje – razpis za ureditvena
dela«.
5. Rok za oddajo ponudbe je 14 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika da bo sprejel katerokoli ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem
razpisa. Naročnik tudi ne odgovarja nobenemu ponudniku za škodo, ki bi jo slednji
utrpel, če njegova ponudba ne bi bila sprejeta.
O izbiri ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Dravske elektrarne
Maribor

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del
na gozdnih cestah na območju Občine
Šmarje pri Jelšah v letu 1997
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Občini Šmarje pri Jelšah pri
Antonu Lahu (tel. št. 821-007).
3. Orientacisjka vrednost razpisanih del:
1,045.500 SIT.
Investitorji si pridržujejo pravico spremeniti obseg del v razpisu glede na pridobitev sredstev (republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec
v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg
del je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek del je konec leta
1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena za enoto,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– strojne in delovne kapacitete,
– dosedanje reference,
– popolnost ponudbe,
– garancijski rok in pogoji garancije ter
način zavarovanja izpolnitve obveznosti
oziroma jamstvo.
7. Ponudba naj vsebuje:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– opis dejavnosti firme,
– dokazilo o registraciji podjetja in
upravno odločbo,
– bonitetne obrazce (BON-1, BON-2,
BON-2, APPNI),
– vzorec pogodbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– izjavo, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji.
8. Pisne ponudbe za javni razpis skladno
z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo ponudniki dostaviti v zaprti kuverti z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za vzdrževanje gozdnih cest v Občini Šmarje pri Jelšah v letu
1997«, najkasneje 10 dni po objavi razpisa
na Občino Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
9. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po preteku roka za oddajo ponudb
ob 12. uri v sejni sobi Občine Šmarje pri
Jelšah.
10. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 5 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina
Šmarje pri Jelšah
Št. 62/97
Ob-2525
Na podlagi 81. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96) ter 11. in 12. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in

javni razpis
za vsa dela in materiale za usposobitev
novega sistema ogrevanja – priključitev
na plinovodno omrežje
1. Naročnik: Ljudska univerza Ormož,
Vrazova 12.
2. Predmet razpisa: delo in material za
usposobitev novega sistema ogrevanja – priključitev na plinovodno omrežje.
3. Lokacija: Vrazova 12, Ormož –
1. nadstropje.
4. Orientacijska vrednost: 1,500.000 SIT.
5. Rok za izvedbo del: 30 dni od podpisa
pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– rok izvedbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja in pridobitev ekološkega kredita.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– garancijo in način zavarovanja izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
8. Dvig dokumentacije in ogled prostora
je možen vsak delovnik od 8. do 14. ure.
9. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj – javni razpis« je
potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v
roku 10 dni od objave tega razpisa na naslov: Ljudska univerza Ormož, Vrazova 12,
2270 Ormož.
10. Odpiranje ponudb bo 27. junija 1997
v prostorih Ljudske univerze Ormož, Vrazova 12, ob 14. uri.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.
12. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo na Ljudski univerzi Ormož,
telefon 701-036.
Ljudska univerza Ormož
Ob-2526
Javni razpis
za izbiro izvajalca del krajinske ureditve
območja ob odvodnem kanalu HE
Zlatoličje s širitvijo kanala
1. Naročnik: Dravske elektrarne, d.o.o.,
Maribor, Obrežna 170.
2. Predmet razpisa: dela v okviru krajinske ureditve območja ob odvodnem kanalu
HE Zlatoličje s širitvijo kanala.
3. Predviden obseg del:
– razširitev kanala na levem bregu,
– podaljšanje in sanacija premostitvenih
objektov,
– sanacija iztočnega dela HE in betonske obloge brežin ob strojničnem iztoku,
– ureditev dostopnih poti,
– prestavitev športno-rekreacijskih objektov,

Ob-2527
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za nabavo opreme za Srednje strojne
šole
Splošni podatki:
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: javni razpis za nabavo opreme za regulacije in krmilja.
III. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Ministrstvu za šolstvo in
šport od 13. 6. 1997 do 20. 6. 1997. Dvig je
možen v navedenih dneh v tajništvu Službe za investicije na Trubarjevi 3/VII, Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi z razpisano
opremo bodo posredovane vsem zainteresiranim ponudnikom na informativnem dnevu 20. 6. 1997 ob 10. uri na Uradu za šolstvo, Trubarjeva 5/III, sejna soba št. 95.
IV. Predmet razpisa:
1. Učni komplet za izvedbo osnovnih vaj
iz hidravlike – 2 kompleta,
1.1. Delovna miza.
1.2. Moduli za izvedbo osnovnih vaj.
2. Učni komplet za izvedbo nadaljevalnih vaj iz hidravlike – 4 kompleti
1.1. Mobilno skladišče modulov.
1.2. Moduli za izvedbo nadaljevalnih
vaj.
3. Učni komplet za izvedbo osnovnih vaj
iz pnevmatike – 13 kompletov
1.1. Osnovna plošča – učni pult z nagibnim mehanizmom.
1.2. Moduli za izvedbo osnovnih vaj iz
pnevmatike.
4. Učni komplet za izvedbo osnovnih vaj
iz stikalne tehnike in elektropnevmatike –
18 kompletov
1.1. Osnovna plošča z nagibnim mehanizmom, pnevmatskim razvodom in laboratorijskim usmernikom.
1.2. Moduli za izvedbo vaj.
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2.1. Moduli za izvedbo vaj iz stiskalne
tehnike.
2.2. Moduli za izvedbo vaj elektropnevmatike.
V. Orientacijska vrednost za razpisano
opremo znaša 14,000.000 SIT.
VI. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pisne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
3. 7. 1997 do 12. ure na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za investicije,
Župančičeva 6, Ljubljana.
Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako: »Javni razpis – Regulacije in krmilja« ne odpiraj!
VII. Ponudba za razpis mora vsebovati
elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.
VIII. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– zahtevana funkcionalnost, potrebna zanesljivost in sodobnost opreme,
– reference proizvajalca opreme,
– navodilo za uporabo v slovenskem jeziku,
– celovitost ponudbe,
– cene v SIT fco šole, vključno s temeljnim prometnim davkom.
IX. Kupec zahteva BON-1, BON-2 oziroma BON-3 in izjavo ponudnika, da bo v
primeru izbora izročil:
– za dobro izvedbo posla: akceptni nalog v višini 30% vrednosti kupnine,
– za dobro izvedbo garancijskih obveznosti: akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.
Na zahtevo kupca bodo morali ponudniki omogočiti ogled ponudne opreme.
X. Kupec bo sprovedel plačilo 30 dni po
izdobavi opreme šolam.
XI. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
XII. Javno odpiranje ponudb bo 4. 7.
1997 ob 12. uri na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Uradu za šolstvo, Trubarjeva 5/III,
sejna soba št. 95.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
XIII. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega pondunika.
Ministrstvo za šolstvo in šport

S tem razpisom se vabijo k sodelovanju
izvajalci, ki so registrirani za izvajanje del
v skladu z veljavno zakonodajo in imajo
reference s področja obdelave surovih voda, tako pri projektiranju naprav, kot pri
izvajanju inženiringa ali strokovnega nadzora.
Specifikacija razpisnih zahtev investitorja je opredeljena v razpisnih določilih in
pogojih investitorja, ki so na razpolago zainteresiranim ponudnikom.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v roku 5 dni od objave v Uradnem listu RS na naslovu investitorja. Rok za
oddajo ponudb bo podan v razpisni dokumentaciji, predvidoma pa 10. dan po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.
Za informacije v zvezi z razpisom se
lahko obrnete na tel. 067/32-171 (Kristan),
faks 067/72-970.
Kraški vodovod Sežana,
javno podjetje d.o.o.

IV. Rok oddaje ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Pričetek roka je
prvi dan po objavi, konec pa trideseti dan
ob 12. uri.
V. Način oddaje ponudb
Ponudbo je potrebno oddati v razpisanem roku na naslov: Mercator Kmečka zadruga Sevnica, Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica, v zaprti ovojnici po pošti oziroma
osebno.
Na ovojnici mora biti oznaka “ponudba
– programska oprema” ter popolni naslov
ponudnika.
VI. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo na dan poteka razpisanega roka ob 13. uri v poslovnih
prostorih Mercator Kmečke zadruge v Sevnici, na Savski cesti 20/c.
VII. Merila za izbor izvajalca
Komisija bo pri izbiri izvajalca upoštevala reference, plačilne pogoje, ceno, obseg
ponudbe, vzdrževanje, prilagajanje našim
potrebam…
VIII. Rok izvedbe: december 1997.
IX. Izbira izvajalca
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Kontaktna oseba je Kristanšek Marjeta,
tel. št. 0608/41-477, ali 41-494, ali 41-371.
Kmečka zadruga
Sevnica, z.o.o.

Ob-2528
Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, Sežana, 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 naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94), objavlja
javni razpis 97/02
za izbiro izvajalca za strokovni nadzor
za izvedbo investicijskega objekta:
Vodovod Brestovica–Sežana–Rodik
(–Rižana) V. faza
Naprava za obdelavo surove vode iz vodnega vira Klariči.
Skupna
vrednost
naložbe
znaša
200,000.000 SIT.
Predmet razpisa so dela, ki obsegajo (v
skladu s 63. členom zakona o graditvi objektov), strokovni nadzor za izvedbo objekta.

Št. 41/1-97/1
Ob-2529
Mercator Kmečka zadruga Sevnica,
z.o.o., Sevnica, Savska cesta 20/c, objavlja
javni razpis
za izbiro dobavitelja programske
opreme za potrebe Mercator Kmečke
zadruge Sevnica
I. Naročnik: Mercator Kmečka zadruga
Sevnica, z.o.o., Sevnica, Savska cesta 20/c.
II. Predmet razpisa: dobava, instalacija
in vzdrževanje programske opreme na PC
računalniški mreži. Programska oprema naj
bi zajemala naslednja področja:
– glavna knjiga,
– saldakonti kupcev in dobaviteljev,
– likvidacija računov in obračun prometnega davka,
– fakturiranje,
– osnovna sredstva,
– plače,
– obračun mleka,
– kadrovska evidenca,
– materialno knjigovodstvo DE Klavnica,
– ostali programi po ponudbi.
Programi naj ne bi bili pisani v Windows
okolju, vnosi in obdelava naj bi bila čim
hitrejša, možnosti izpisov in analitik pa čim
večje, z možnostjo prenosov in povezav med
programi.
III. Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
3. Predstavitev firme in reference.
4. Obrazca BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti starejša od 30 dni.
5. Ponudbeni predračun.
6. Vzorec pogodbe za vzdrževanje programske opreme.
7. Natančen popis in opis programov.
8. Uvajanje.
9. Garancijski pogoji.
10. Možnosti instalacije testne verzije ali
ogleda.
11. Ostale bonitete in ugodnosti.
Ponudniki lahko ponudijo tudi posamezne programe iz zgoraj navedenega sklepa.

Ob-2530
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Urad za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, Ljubljana,
objavlja na podlagi določil zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90,
34/91-I, 30/92, 7/93), zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96), zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja (Ur. l. RS, št.
31/97) odredbe o obvezni vsebini razpisne
in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97)
javni razpis
za sofinanciranje opravljanja svetovalne
dejavnosti na področju varstva
potrošnikov
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je storitev opravljanja svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov. Sredstva za sofinanciranje
so s tem razpisom namenjena svetovanju
potrošnikom v potrošniških pisarnah v Republiki Sloveniji. Ponudba za opravljanje
svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov se lahko nanaša na eno ali več
svetovalnih pisarn. Če se ponudba nanaša
na več svetovalnih pisarn, mora biti ponudba razdeljena za vsako svetovalno pisarno
posebej.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
za leto 1997 je 24,000.000 SIT. Točen obseg sredstev namenjenih sofinanciranju bo
znan po sprejemu proračuna RS za leto
1997.
4. Predviden čas za opravljanje razpisane dejavnosti je leto 1997.

Št. 35 – 13. VI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2701

5. Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane kot društva, zavodi ali druge organizacije in ne opravljajo
pridobitne dejavnosti in so registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
razpisa. Sofinancerji ne smejo biti tisti gospodarski subjekti, katerih blago ali storitve
se ponujajo potrošnikom.
Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega izvajalca, lahko
takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe drugega najugodnejšega izvajalca
po tem razpisu.
6. Ponduba mora vsebovati, skladno z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, dokumentacijo kot je zahtevana v IV.
točki razpisnih pogojev oziroma razpisni
dokumentaciji naročnika ter izpolnjene obrazce št. 1 in 2 za prijavo na javni
razpis.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
a) formalna izobrazba in usposobljenost
svetovalcev v pisarnah,
b) cena svetovalne ure,
c) reference ponudnika,
d) druge ugodnosti ponudnika.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo in vse dodatne pisne informacije dobijo ponudniki na
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj,
Urad za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5,
Ljubljana, pri Marceli Uršič, faks 178-35-22
vsak delovnik od 9. do 12. ure do vključno
dneva pred odpiranjem ponudb.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni razpis UVP – Opravljanje svetovalne dejavnosti v potrošniških pisarnah”. Na hrbtni strani kuverte mora biti
izpisano ime in sedež ponudnika. Ponudba
mora biti sestavljena skladno z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil in mora
prispeti v zapečatenem ovitku na naslov:
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad RS za varstvo potrošnikov Ljubljana, Kotnikova 5 do 14. 7. 1997 do 12.
ure. Ponudbe so lahko vročene do istega
roka v sprejemno pisarno Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana.
10. Odpiranje ponudb bo istega dne, to
je 14. 7. 1997 ob 12.30 v prostorih sejne
sobe Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana, tretje nadstropje. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
11. Nepravočasno prispelih ali nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v petnajstih dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj
Urad za varstvo potrošnikov

Ob-2532
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavljamo

– ponujeno mesečno ceno čiščenja na m2
površine, ki se oddaja, s tem da je v ceno
vključeno celotno čiščenje vseh prostorov
(redno dnevno čiščenje, periodična generalna čiščenja, pomivanje oken, vzdrževanje
talnih in stenskih oblog). V ponujeno ceno
so vključeni tudi stroški za potrebna čistila
in čistilne pripomočke,
– ponujene plačilne pogoje,
– izjavo ponudnika, da se bo v primeru,
če bi bil izbran, s pogodbo zavezal opravljati delo kvalitetno, v skladu s standardi
za to področje in da bo soglašal s pogodbenimi določili, ki bodo sankcionirala
odstopanja od pričakovane kvalitete storitev,
– izjavo ponudnika, da bo prevzel delavko, ki čisti poslovne prostore v delovno razmerje za določen čas,
– predlog sporazuma o prevzemu delavke v skladu z zakonom o delovnih razmerjih,
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti,
– reference,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.
9. Ponudba mora biti oddana v zaprti
dvojni kuverti in pravilno opremljena. Na
zunanji kuverti mora biti oznaka “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za izbiro izvajalca za čiščenje”, na notranji pa točen naslov ponudnika.
Ponudbo je treba poslati priporočeno ali
vročiti osebno najkasneje 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS, do 14. ure, na naslov:
Srednja kovinarska in cestnoprometna šola
Škofja Loka, Podlubnik 1b (tajništvo – soba
144).
10. Odpiranje ponudb bo peti delovni
dan po preteku roka za zbiranje ponudb v
pisarni ravnateljice Srednje kovinarske in
cestnoprometne šole Škofja Loka, Podlubnik 1b, soba 145.
Predstavniki podnunikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene ponudniku.
Ponudbe bodo izločene iz postopka izbire:
– če bodo nepopolne in nejasne,
– če bodo vsebovale neresnične podatke,
– če bodo predvidevale kakršnokoli
predplačilo.
12. Ponudniki na osnovi pooblastila firme lahko proti plačilu 5.000 SIT na žiro
račun Srednje kovinarske in cestnoprometne šole Škofja Loka, št. 51510-603-30720
in s potrdilom o vplačilu pri Agenciji za
plačilni promet, dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Srednje kovinarske in
cestnoprometne šole, Podlubnik 1b, Škofja
Loka vsak delovni dan med 8. in 9. uro, 5
dni od objave razpisa.
Vse informacije v zvezi s tem razpisom
pa lahko ponudniki dobijo po tel. 622-762
pri ravnateljici SKCPŠ Škofja Loka vsak
delovnik med 10. in 11. uro.
Srednja kovinarska in cestno prometna
šola, Škofja Loka

javni razpis
za oddajo del čiščenja prostorov
Srednje kovinarske in cestnoprometne
šole Škofja Loka, Podlubnik 1b, Škofja
Loka,
Gimnazije Škofja Loka, Podlubnik 1b,
Škofja Loka,
Srednje lesarske šole Škofja Loka, Kidričeva 59, Škofja Loka,
Ljudske univerze Škofja Loka, Podlubnik 1a, Škofja Loka,
Dijaškega doma Škofja Loka, Podlubnik
1a, Škofja Loka.
1. Predmet razpisa je oddaja del čiščenja
šolskih prostorov zgoraj navedenih šol, Dijaškega doma in Ljudske univerze.
2. Orientacijska vrednost predvidenih del
je 700.000 SIT mesečno. Pripadajoč prometni davek je vključen v ceno.
3. Izbrani izvajalec bo opravljal dela do
konca leta 1998 z možnostjo podaljšanja
pogodbe.
Specifikacija del je razvidna iz razpisne
dokumentacije.
4. Dela se bodo opravljala na lokaciji
Škofja Loka, Podlubnik 1a, 1b.
5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega izvajalca takoj
prekine pogodbo in pozove k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega izvajalca po
tem javnem razpisu.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so.
– celovitost ponudb,
– konkurenčnost cen (cene izražene v
SIT, s posebej izraženim popustom in prometnim davkom),
– fiksnost cen v času razpisa,
– spremembe cen so možne, če se stopnja rasti cen na drobno od podpisa pogodbe
(oziroma od zadnje spremembe) do naročila
poveča za več kot 5%, medtem ko ostanejo
rabati isti kot so bili ponujeni v okviru javnega razpisa, v primeru povečanja cen se
le-te na novo opredelijo z dodatkom k pogodbi,
– druge ugodnosti ponudnika,
– reference ponudnika,
– izpolnjevanje drugih pogojev.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbo, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z navedenimi merili.
7. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi pooblastila v pisarni Srednje kovinarske in cestnoprometne
šole Škofja Loka, Podlubnik 1b, vsak delovnik od 10. do 12. ure.
8. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom zgoraj navedene odredbe in morajo vsebovati vse sestavine in navedbe, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
Vsebovati morajo zlasti:
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Ob-2533
Občina Loška dolina na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in določil 99. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 26/94 in 40/95) objavlja

3. Orientacijska končna vrednost naročila je 6,500.000 SIT.
4. Rok začetka del je takoj po podpisu
pogodbe.
Rok dokončanja del je 1. 9. 1997.
5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu s predpisi o izvajanju javnega razpisa o javnih naročilih. Poleg tega mora ponudba vsebovati še:
– dokazilo o registraciji ustrezne dejavnosti ponudnika,
– podatke o boniteti (BON-1) ponudnika,
– vzorec pogodbe,
– druge ugodnosti.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju ponudb:
– cene in končna vrednost,
– rok izvedbe,
– reference,
– jamstvo za kvaliteto,
– plačilni pogoji.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v času objave vsak dan od 8.
do 12. ure pri vodstvu zavoda na upravi
Koroškega doma starostnikov Črneče 146,
Dravograd.
Stroške razpisne dokumentacije v višini
3.000 SIT plača prevzemnik dokumentacije
pri blagajni Koroškega doma starostnikov.
8. Rok in način oddaje ponudb: ponudbo
z vso zahtevano dokumentacijo v zaprti ovojnici ter z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za ureditev trgovine”, je potrebno dostaviti
ali oddati do 24. 6. 1997 do 12. ure na upravo
Koroškega doma starostnikov Črneče 146,
Dravograd. Na ovojnici mora biti vidno označena firma ponudnika in njegov naslov.
9. Javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 1997
ob 12. uri v prostorih uprave Koroškega
doma starostnikov Črneče 146, Dravograd.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni po odpiranju ponudb.
KDS Črneče

– rok dobave in garancijski roki,
– fiksna cena in plačilo 20 dni po izstavitvi računa,
– boniteta ponudnika,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev,
– opcija ponudbe,
– ostala dodatna oprema,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Rok dostave ponudbe je 10. 7. 1997
do 12. ure, osebno, v zaprti in zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
nabavo avtobusa” ali priporočeno na naslov
Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243 Podbrdo.
8. Javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 1997
ob 10. uri v prostorih šole.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
10. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobite na šoli ali na tel. 065/808-014.
Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo

javni razpis
za rekonstrukcijo lokalne ceste L – 2407
Podlož–Sveta Ana
1. Investitor: Občina Loška dolina.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija lokalne ceste L – 2407 Podlož–Sveta Ana v dolžini 2.000 m.
3. Orientacijska
vrednost
je
ca.
20,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del je 15. 8. 1997,
dokončanje v 30 dneh.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki.
6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– BON 1-2,
– podpisan osnutek pogodbe.
7. Investitor si zadržuje pravico, da sklene pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
8. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo na Občini Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu ob
plačilu
5.000
SIT
na
ŽR
št.
50160-630-810337 – Agencija za plačilni
promet Cerknica.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
v času od 16. 6. 1997–20. 6. 1997 od 9. do
12. ure v tajništvu občine.
9. Rok za oddajo ponudbe je 21. 7. 1997
do 8. ure.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za L – 2407
Podlož – Sveta Ana”.
Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1997
ob 10. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.
10. Predstavnik ponudnika mora komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po odpiranju ponudb.
Občina Loška dolina
Št. 31/97

Ob-2534

Javni razpis
za ureditev trgovine v obstoječih
prostorih KDS
1. Naročnik: Koroški dom starostnikov
Črneče 146, Dravograd.
2. Predmet razpisa:
a) ureditev trgovine (55 m2) v obstoječih
prostorih Koroškega doma starostnikov Črneče 146, Dravograd,
b) ureditev trgovine zajema:
– gradbeno-obrtna dela,
– instalacijska dela,
– ureditev prezračevanja,
– interieri,
– ostala oprema za trgovino,
– strokovni nadzor nad izvajanjem del
zagotovi naročnik.
c) sistem prevzema del je “na ključ”,
d) lokacija del: Koroški dom starostnikov Črneče 146, Dravograd.

Št. 13/97
Ob-2535
Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo, na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) in zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za nabavo šolskega avtobusa za prevoz
otrok
1. Naročnik in uporabnik: Osnovna šola
Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, Podbrdo.
2. Predmet razpisa: avtobus za šolske
prevoze s 25 do 30 sedeži.
3. Okvirna vrednost razpisa je 8,000.000
SIT.
4. Dobavni rok: 1. september 1997.
5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in morajo vsebovati predvsem: ponujeno ceno s plačilnimi pogoji, predlog pogodbe, bonitete, dokazila o registraciji ponudnika, seznam servisov.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– konkurenčna cena,
– morebitna oprema, ki povečuje varnost
otrok in je vključena v osnovno ceno,

Ob-2536
Javno podjetje Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 12, na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za predelavo kotla iz
trdega na tekoči kurilni medij
1. Investitor: Javno podjetje Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 12.
2. Razpisana je nabava opreme in rekonstrukcija kotlarne.
3. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v tajništvu službe za naložbe javnega
podjetja Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, v roku 10 dni
po objavi, vsak dan med 9. in 12. uro. Pred
prevzemom predložite dokazilo o plačilu dokumentacije v višini 10.000 SIT na ŽR
52700-601-18647.
4. Predmet razpisa: predelava kotla na
premog AVP 1250 na kurilni medij ekstra
lahko kurilno olje. Kompletna rekonstrukcija vključuje gradbena dela, strojna in elektro dela z opremo in montažo, delavniško
dokumentacijo predelave kotla, projekt izvedenih del, certifikate oziroma ateste, navodila za varno delo in vzdrževanje s spiskom rezervnih delov, poročila meritev
vključno z meritvami izkoristka kotla in predaja objekta z uporabnim dovoljenjem.
Lokacija kotlarne je na Separaciji premoga Trbovlje.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.
6. Predviden rok pričetka del je v juliju
1997, končanje del in uporabno dovoljenje
do 30. septembra 1997.
7. Merila za izbiro ponudnika:
– kvaliteta opreme in reference izvajalca,
– kompletnost ponudbe,
– cena in fiksnost cen,
– kreditiranje, obročno odplačevanje,
– možnost kompenzacij,
– rok izdelave.
Ponudba mora biti izdelana po 12. členu
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil.
8. Rok za oddajo ponudb je 30. 6. 1997
do 11. ure. Ponudbe oddane po pošti se upoštevajo, če prispejo k naročniku do zgoraj
napisanega roka. Ponudnik pošlje ponudbo
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na naslov: Javno podjetje Rudnik Trbovlje
– Hrastnik, d.o.o., Služba za naložbe, Trg
revolucije 12, Trbovlje. Ponudba naj bo v
zapečateni kuverti z oznako »Ponudba za
kotlarno SPT – Ne odpiraj!«.
9. Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1997
ob 11. uri na oddelku za naložbe RTH d.o.o.
Trbovlje, Trg revolucije 12.
Predstavniki ponudnikov pred pričetkom
javnega odpiranja ponudb izročijo komisiji
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
razpisu.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v skladu z veljavno zakonodajo.
Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.

8. Rok za oddajo ponudb je 30. 6. 1997
do 10. ure. Ponudbe oddane po pošti se upoštevajo, če prispejo k naročniku do zgoraj
napisanega roka.
Ponudnik pošlje ponudbo na naslov: Javno podjetje Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Služba za naložbe, Trg revolucije 12,
Trbovlje. Ponudba naj bo v zapečateni kuverti z oznako »Ponudba za dvigalo SPT –
Ne odpiraj!«.
9. Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1997
ob 10. uri na oddelku za naložbe RTH d.o.o.
Trbovlje, Trg revolucije 12.
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov
morajo komisiji pred pričetkom odpiranja
ponudb izročiti pooblastila za sodelovanje
na javnem razpisu.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v skladu z veljavno zakonodajo.
Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.

5. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje
popis opreme, in razpisne pogoje, morajo
zainteresirani ponudniki (na osnovi predhodne predložitve dokazila o vplačilu
10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na žiro račun št. 50150-630-810316
– proračun Občine Litija – javni razpis)
dvigniti na naslovu: Občina Litija, Oddelek
za družbene dejavnosti, Jerebova 14, tel.
061/881-211.
6. Merila za izbor: ponujena cena z
vključenim prometnim davkom (fiksnost
cen do zaključka izvedbe montaže), plačilni
pogoji, kompletnost ponudbe, garancija
opreme, reference ponudnika, rok izvedbe,
opcija ponudbe.
7. Rok dobave je 1. 8. 1997, rok montaže je 8. 8. 1997.
8. Ponudbe morajo do 26. 6. 1997 do
9. ure prispeti po pošti na naslov Občina
Litija, Jerebova ul. 14, 1270 Litija v zapečatenih kuvertah z oznako: »Ne odpiraj – razpis za opremo – prizidek k Osnovni šoli
Gradec v Litiji«. Na kuverti mora biti naveden točen naslov pošiljatelja. Ponudbe se
lahko do navedenega roka tudi osebno oddajo v tajništvu občine, št. sobe 44. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in
bodo zavrnjene.
9. Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1997
ob 10. uri v sejni sobi Občine Litija, Jerebova 14, Litija.
10. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje. Predstavniki ponudnikov, ki
niso oddali pooblastil, nimajo pravice dajati
pripomb na postopek odpiranja ponudb in
nimajo pravice spodbijati pravilnost postopka odpiranja ponudb.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 7 dneh od dneva odpiranja ponudb.
12. Naročnik si pridržuje pravico:
– določiti eventuelno manjši obseg del
od razpisanega glede na razpoložljiva finančna sredstva;
– da ponudb, ki bodo predvidevale predplačilo ali krajše plačilne roke od razpisanega, pri izbiri ne bo upošteval;
– da oceni, da najcenejši ponudnik ni
nujno najugodnejši,
– da ponudbe, ki ne bodo vsebovale dokumentov iz 4. točke razpisa, bodo lahko
izločene iz nadaljne obravnave.
13. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom potekajo izključno v pisni obliki.
Občina Litija

Ob-2537
Javno podjetje Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 12, 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 nabavo in montažo mostnega dvigala
z nosilnostjo 160 kN
1. Investitor: Javno podjetje Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 12.
2. Razpisana je nabava in montaža dvigalne naprave za remizo na Separaciji premoga Trbovlje.
3. Informacije o predmetu razpisa dobite
na RTH, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144 int. 378, 387 pri Zor-u oziroma Podmenik-u, vsak dan od 6. do 9. ure.
4. Predmet razpisa: dvotirno električno
mostno dvigalo, montirano v remizi, ki se
nahaja v oblomni progi savskega rova.
Tehnični podatki:
– Nosilnost dvigala 160 kN,
– Razpon med srednjicama tirov 5200
mm,
– Maksimalna dvižna višina 3500 mm,
– hitrost dviganja bremena: normalna 4
m/min, fina 0,33 m/min,
– hitrost vožnje mosta ca. 20 m/min,
– hitrost vožnje mačka ca. 20 m/min,
– mesto upravljanja 1 m nad tirnicami
remize,
– instalirana moč ca. 18 kW.
Za zaščito pred visoko napetostjo dotika
je uporabljena
– zaščitna ozemljitev izoliranih sistemov
s kontrolo izolacije na NN strani.
V obseg dobave spada tudi:
– certifikati oziroma atesti,
– ocena primernosti naprave za delo v
jamskih prostorih,
– spričevalo zavoda za varstvo pri delu,
– knjige dvigala,
– navodila za varno delo in vzdrževanje
s spiskom rezervnih delov,
– garancija.
5. Orientacijska
vrednost
je
ca.
7,000.000 SIT.
6. Željeni rok dobave in montaže je 3
mesece po podpisu pogodbe.
7. Merila za izbiro ponudnika:
– kvaliteta opreme in reference,
– kompletnost ponudbe,
– cena in fiksnost cen,
– kreditiranje, obročno odplačevanje,
– možnost kompenzacij,
– rok izdelave.
Ponudba mora biti izdelana po 12. členu
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil.

Št. 77-8/97
Ob-2544
Občina Litija na podlagi odredbe za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in Ur. l. RS,
19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo opreme za prizidek k
Osnovni šoli Gradec v Litiji
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14,
Litija.
2. Predmet razpisa: dobava opreme za
prizidek k Osnovni šoli Gradec v Litiji z
vključenim prevozom in montažo notranje
opreme prostorov.
3. Orientacijska vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, zlasti pa morajo vsebovati naslednje podatke:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji za
opravljanje dejavnosti, ki ne sme biti starejša od enega meseca,
– s strani Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje potrjen Bon
3, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– reference ponudnika pri izvajanju tovrstnih del,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– izpolnjen vzorec pogodbe naročnika,
– popis opreme s ceno na enoto, stroški
prevoza in montaže, vse skupaj z vključenim prometnim davkom,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete,
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji
iz tega razpisa,
– plačilne pogoje – rok plačila, ki ne
sme biti krajši od 30 dni,
– izpolnjen akceptni nalog z izjavo o dovolitvi vnovčitve za resnost ponudbe v višini 20% ponudbene vrednosti,
– izpolnjen akceptni nalog z izjavo o dovolitvi vnovčitve za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 50% ponudbene
vrednosti,
– navedba odgovorne osebe izvajalca,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu. Eventualne fotokopije dokumentov
morajo biti overjene.

Št. 0044/5-308/28-97
Ob-2539
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997
(Ur. l. RS, št. 77/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
ponovni javni razpis
za dobavo in montažo električne
parnokonvekcijske peči
I. Predmet javnega razpisa je dobava in
montaža 1 kosa električne parnokonvekcijske
peči 20 GN2/1 oziroma 40 GN1/1, z dodatnim
vstavnim vozičkom in GN posodami.
II. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo ob predložitvi pooblastila na Minsi-
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trstvu za notranje zadeve, Kotnikova ul. 8,
Ljubljana, pri Sidoniji Strehar, vsak delovnik
od 13. do 20. junija 1997, med 8. in 10. uro.
Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljubljana, pri Sidoniji Strehar, na tel. št.
061/312-454.
III. Orientacijska vrednost razpisane
opreme znaša 5,000.000 SIT.
IV. Lokacija dostave in montaže: Oddelek za prehrano Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno.
V. Dobavni rok: čimprej po podpisu pogodbe.
VI. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke in dokumentacijo:
a) ovojnica z dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti podjetja,
– izpis iz sodnega registra oziroma veljavno registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, overjeno na
sodišču; za samostojne podjetnike pa overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,
– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o povprečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,
b) ovojnica s ponudbo:
– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco
lokacija dobave in montaže, s posebej prikazanim 5% prometnim davkom. Cene morajo biti oblikovane za plačilo v najmanj 30
dneh po dobavi in izstavitvi računa,
– dobavni rok,
– opcija ponudbe 60 dni,
– podatke o garanciji,
– podatke o servisiranju opreme in vzorec servisne pogodbe,
– podatke o obveznem šolanju uporabnika,
– seznam referenčnih naročnikov v Sloveniji,
– prospektni material v slovenščini,
– izjavo o možnosti testiranja opreme
pred odločitvijo o izboru.
Oprema mora imeti zagotovljeno servisiranje v RS za čas življenjske dobe.
VII. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ustreznost tehničnim zahtevam uporabnika,
– garancija in servis,
– šolanje uporabnika,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
VIII. Ponudbe morajo biti podane na originalni razpisni dokumentaciji.
IX. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana, najpozneje do 26. 6. 1997
do 12. ure.
Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.
Ponudbe morajo prispeti v dveh ločenih
zaprtih ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo mora biti označena »Ne odpiraj – javni
razpis št. 308/28/97 – dokumentacija«. Ovojnica s ponudbo mora biti označena »Ne odpiraj – javni razpis št. 308/28/97 – ponudba«.

Na ovojnicah mora biti napisan točen
naziv in naslov ponudnika.
X. Odpiranje ponudb bo 27. 6. 1997 ob
9. uri v prostorih Visoke policijsko-varnostne šole, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
XI. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz 6. in
8. točke tega razpisa, bodo izločene iz nadaljne obravnave.
XII. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.
V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložen izpis iz sodnega registra oziroma
veljavna registracija podjetja, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev na dan odpiranja ponudb,
podpisani in žigosani razpisni pogoji, podatki o finančnem stanju (BON1, BON2 ali
BON3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljnje obravnave.
Za samostojne podjetnike velja, da morajo predložiti overovljeno potrdilo pristojnega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro računu za obdobje zadnjih treh mesecev, v nasprotnem
primeru bo ponudba izločena iz nadaljnje
obravnave.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.
11. Ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh 17., 18. in 19. 6. 1997 od
9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Janiju
Topolovcu, tel. št. 061/172-43-83 ali
172-47-43 od 7. do 8. ure.

Št. 0048-308/27-97
Ob-2544
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna RS v I. polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
ponovni javni razpis
za oddajo del za večja vzdrževalna dela
v IC ONZ Tacnu
1. Predmet razpisa je:
– slikopleskarska dela,
– mizarska dela,
– parketarska dela.
2. Orientacijska vrednost: 5,000.000 SIT.
3. Lokacija del: Ljubljana-Tacen.
4. Rok izvedbe del: avgust 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cene,
– reference,
– rok izvedbe del,
– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok izvedenih del,
– garancija izvedenih del,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
7. Ponudbe morajo biti dane v dveh ločenih zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti
pravilno opremljene:
Prva kuverta mora biti z oznako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/27-97 Večja vzdrževalna dela v izobraževalnem centru ONZ
v Tacnu – dokumentacija.
Druga kuverta z oznako Ne odpiraj –
javni razpis št. 308/27-97 Večja vzdrževalna dela v izobraževalnem cetru ONZ v Tacnu – ponudba.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.
Ponudbe morajo prispeti na naslov do
4. 7. 1997 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 7. 7. 1997 ob
11. uri v prostorih Visoke policijsko-varnostne šole, Ljubljana, Kotnikova 8/a.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

Št. 0044-1/308/30/97
Ob-2545
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997
(Ur. l. RS, št. 77/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
ponovni javni razpis
za nadgradnjo glavnega računalnika
MNZ RS
1. Predmet javnega razpisa je povečanje
procesne zmogljivosti glavnega računalnika IBM S/390.
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamejo predstavniki ponudnikov, ob predložitvi pooblastila o zastopanju ter potrjenim
virmanskim nalogom o plačilu razpisne dokumentacije v vrednosti 5.000 SIT (ŽR
MNZ RS 50100-637-55284, sklicna številka 308/30/97), na MNZ RS, Štefanova 2,
1000 Ljubljana, pri Branislavu Protegi.
Vsa dodatna tehnična pojasnila v zvezi z
razpisom in informacije o obstoječem sistemu lahko ponudniki dobijo na telefonu št.
172-44-11 (Dragan Vidic) ali 172-42-23
(Branislav Protega), vsa ostala potrebna pojasnila pa na telefonu št. 172-56-26 oziroma
168-31-83 (Nataša Triler).
2. Orientacijska vrednost razpisane opreme znaša 110,000.000 SIT.
3. Lokacija dobave: MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.
4. Dobavni rok: do 1. septembra 1997.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
a) Ovojnica z dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti podjetja,
– izpis iz sodnega registra oziroma veljavno registracijo podjetja za dejavnost, ka-
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tere predmet je javni razpis, overjeno na
sodišču; za samostojne podjetnike pa overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,
– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o povprečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,
b) Ovojnica s ponudbo:
– izpolnjene obrazce 1–6 iz razpisne dokumentacije,
– dokazilo o ustreznosti produkta glede
na podane zahteve z opisom in navodili,
– plačilni pogoji:
Varianta 1:
– cena mora biti fiksna z vključeno carino, izražena v SIT, fco Štefanova 2, s posebej prikazanim prometnim davkom.
Cene morajo biti oblikovane za plačilo v
najmanj 30 dneh po dobavi in izstavitvi računa,
Varianta 2:
– cena mora biti fiksna z vključeno carino, izražena v SIT, fco Štefanova 2, s posebej prikazanim prometnim davkom, oblikovana za obročno odplačevanje v obdobju 12
mesecev po dobavi opreme.
Ponudniki morajo v ponudbi prikazati
obe varianti (1 in 2) plačilnih pogojev.
– opcija ponudbe 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
– vzorec pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so podana v razpisni dokumentaciji.
7. Naročnik si v primeru pomanjkanja
sredstev pridržuje pravico spremembe specifikacije opreme oziroma pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana, najpozneje do 4. 7. 1997 do
12. ure.
Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (registracija, boniteta) mora biti označena »Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/30/97 – dokumentacija«. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena »Ne odpiraj – javni razpis št.
308/30/97 – ponudba«.
Na ovojnicah mora biti napisan točen
naslov ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 7. 7. 1997 ob
9. uri v prostorih Visoke policijsko-varnostne šole, Kotnikova 8a, 1000 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
10. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz 5. in
8. točke tega razpisa, bodo izločene iz nadaljne obravnave.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

1. Naročnik – investitor: Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
2. Predmet razpisa: gradbena, obrtniška
in inštalacijska dela pri dograditvi Novega
trga v Postojni.
3. Orientacijska vrednost del: 70,000.000
SIT.
4. Predvideni pričetek del je takoj po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: dosledno sestavljena ponudba v skladu
z razpisno dokumentacijo, cena, rok izvedbe,
garancijski rok, usposobljenost za izvedbo.
6. Ponudba mora vsebovati vse elemente
v skladu z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
7. Ponudbi mora biti priložena garancija
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
cene.
8. Razpisno dokumentacijo in morebitna
dodatna pojasnila prejmejo ponudniki na
Občini Postojna, Ljubljanska 4 (kontaktna
oseba Ivan Poderžaj, tel. 067/24-401) takoj
po objavi javnega razpisa in sicer v dneh in
času uradnih ur za stranke.
Ponudniki se morajo ob dvigu dokumentacije izkazati z dokazilom o vplačilu nevračljivih stroškov v višini 15.000 SIT na
ŽR 52200-630-61215 (Proračun Občine Postojna – javni razpis Novi trg).
9. Kompletne ponudbe z oznako »Ne odpiraj – ponudba za Novi trg Postojna« morajo ponudniki oddati v roku 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
10. Javno odpiranje ponudb bo 3. dan po
preteku roka za oddajo v sejni dvorani Doma organizacij v Postojni, Trg padlih borcev 5, ob 11. uri.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja.
Občina Postojna

ske ceste na cesto za Ljubečno do konca
parcele pekarne Brance (Geršak).
3. Orientacijska vrednost del je 7,5 mio
SIT.
4. Razpisna dokumentacija: PZI Constructa inženiring d.o.o. je na ogled interesentom 5 dni po objavi v Uradnem listu RS,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure na RC –
Inženiringi d.o.o., Ul. XIV. divizije 14 –
Celje, III. nadstropje soba št. 301, kontaktna oseba Oskar Šoster, dipl. ek.
5. Predviden pričetek del 10. julij 1997,
dokončanje del 30 avgust 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– strokovnost kadrov,
– rok izvedbe del,
– druga merila.
7. Vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z mat. številko,
– registracija ponudnika z odločbo,
– reference,
– ponudbena cena z vključenim prometnim davkom,
– izjavo o proučitvi projektne dokumentacije,
– izjavo o fiksnosti cen,
– finančni podatki, ki ne smejo biti starejši od treh mesecev (BON 1, BON 2, dr.
dokumentacija),
– garancija za resnost ponudbe.
8. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni od objave v Uradnem listu RS na naslov RC – Inženiringi d.o.o. Celje, Ul. XIV. divizije 14, Celje,
tajništvo III. nadstropje soba št. 310 do 11. ure.
Ponudba mora biti zapečatena z oznako
»Ponudba za izgradnjo pločnika ob cesti
Trnovlje–Ljubečna – Ne odpiraj.
9. Odpiranje ponudb bo 24. 6. 1997 ob
10. uri v sejni sobi RC – Inženiringi, d.o.o.,
III. nadstropje.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pismeno
pooblastilo.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi ponudniki obveščeni najkasneje v
roku osmih dni.
Opomba:
Ponudnike obveščamo, da bo na isti lokaciji kot pločnik zgrajeno tudi plinovodno omrežje, zato je pri gradnji pločnika to potrebno upoštevati. Plinovodno omrežje bo gradilo podjetje Energetika d.o.o., Celje, Mariborska 2.
Mestna občina Celje

Ob-2546
Na podlagi določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občine
Postojna, Ljubljanska 4, Postojna objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
dograditev Novega trga v Postojni

Št. 28/97
Ob-2547
Gimnazija in Srednja kemijska šola Ruše, Šolska 16, Ruše objavlja
javni razpis
za izdelavo simbola šole
Simbol (znak – logotip) mora simbolizirati obe dejavnosti šole.
Pisne ponudbe pod geslom pošljite v roku 10 dni na naslov šole.
Komisija za izbiro znaka šole bo v roku
8 dni po poteku razpisa izbrala najboljši
predlog in avtorje prvih treh predlogov nagradila.
Dodatne
informacije
na
telefon
062/661-482.
Gimnazija in Srednja kemijska
šola, Ruše
Št. 128-97
Ob-2548
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) objavlja Mestna občina Celje
javni razpis
za izgradnjo pločnika ob cesti Trnovlje–
Ljubečna v dolžini ca. 425 m
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov št. 9, Celje.
2. Predmet razpisa je izgradnja pločnika
v dolžini ca. 425 m od navezave Trnovelj-

Št. 282/97
Ob-2549
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94 Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Savska 2, Domžale objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje del na
cestno, komunalno-energetskem
programu Občine Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa in orientacijske vrednosti za ponovni razpis.
2.1. Za izvajanje del
a) Objekt 1: Preplastitev in asfaltiranje
Župančičeve ulice v Dobu, okvirna vrednost 3,500.000 SIT,
b) Objekt 2: Izgradnja plinskega priključka na občinsko stavbo, Ljubljanska 69,
okvirna vrednost 1,800.000 SIT,
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c) Objekt 3: Dokončanje javne razsvetljave Gregorčičeve in Šlandrove ulice v Radomljah, okvirna vrednost 1,800.000 SIT.
3. Rok izvedbe: objekt 1–8.
Pričetek: 15. 7. 1997.
Zaključek: 30. 8. 1997.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finačna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
gospodarske javne službe, na Savski 2,
Domžale. Ponudniki lahko dobijo potrebne
informacije in razlage za izdelavo ponudbe
pri Tonkli Primožu ali Kump Jožetu, tel. št.
722-022 ali 714-005.
Odkupnina razpisne dokumentacije za
delovno postavko 2.1. je 3.000 SIT, odkupnina za posamezne dele postavke znaša
1.000 SIT, plačljivo v gotovini ali z virmanom na žiro račun št.: 50120-630-810230 –
proračun Občine Domžale – razpis.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
30. 6. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Savska 2, 1230 Domžale, v zaprti
ovojnici z napisom »javni razpis – komunala (oznaka objekta) – Ne odpiraj!«
Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1997 ob
15. uri v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje – sejna soba.
Naročnik si pridržuje pravico izbrati izvajalca za vsako posamezno postavko iz razpisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.
Občina Domžale

8. Ponudba mora vsebovati tudi možnost
in pogoje odkupa starega vozila po načelu –
staro za novo – in oceno vrednosti starega
vozila tip Citroen XM, leto izdelave 1989.
9. Rok dostave ponudbe je 15 dni od
objave razpisa do 12. ure, osebno, v zaprti
in zapečateni ovojnici z oznako »Ne odpiraj! – ponudba za nabavo službenega vozila« ali priporočeno na naslov Mestna občina Celje, Tajništvo občinske uprave, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje.
10. Javno odpiranje ponudb bo 4. 7. 1997
ob 8. uri v pisarni tajnika Mestne občine
Celje.
Na odpiranje ponudb so vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
12. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobite v tajništvu Mestne občine
Celje, tel 484-822 (tajnik Aleš Vrečko).
Mestna občina Celje

1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška
1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: hidroizolacija kletnih sten.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Občini Vrhnika, Tržaška 1,
Vrhnika, na Oddelku za družbene dejavnosti, tel 755-121.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije, ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).
Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme z registracijo, ki ni starejša
od treh mesecev,
– reference,
– potrjeno razpisno dokumentacijo (vsak
list),
– ponudbeno ceno.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– roki dokončanja del,
– druge ugodnosti.
6. Orientacijska vrednost investicije je
10,000.000 SIT.
7. Rok izvedbe del:
8. Rok dostave ponudbe je 7. 7. 1997 do
9. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška
1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapečateni ovojnici z oznako »Hidroizolacija – Ne odpiraj«.
9. Javno odpiranje pondub bo 7. 7. 1997
ob 9. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Vrhnika

Ob-2551
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Celje, Tajništvo občinske uprave,
Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja
javni razpis
za nabavo službenega vozila
1. Naročnik in uporabnik: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: osebno vozilo Audi
A8 2,8 Quatro, standardna oprema, barva
G5 Quartz metalic.
3. Okvirna vrednost razpisa: 10,000.000
SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika.
5. Ponudba mora biti opremljena v skladu z 12. členom citirane odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa.
6. Način in zagotovitev plačil: fiksna cena z opcijo ponudbe 60 dni, plačilo 20 dni
po izdobavi.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– konkurenčna cena,
– rok dobave in garancijski roki,
– boniteta ponudnika,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev,
– ostala dodatna oprema,
– druge možnosti in ugodnosti ponudnika, predvsem pa možnost leasinga in konkurenčnost ponudbe.

Ob-2579
Javni razpis
za izbiro izvajalca del Krajinske
ureditve območja ob odvodnem kanalu
HE Zlatoličje s širitvijo kanala
1. Naročnik: Dravske elektrarne d.o.o.,
Maribor, Obrežna 170.
2. Predmet razpisa: dela v okviru krajinske ureditve območja ob odvodnem kanalu
HE Zlatoličje s širitvijo kanala.
3. Predviden obseg del:
– razširitev na levem bregu,
– podaljšanje in sanacija premostitvenih
objektov,
– sanacija iztočnega dela HE in betonske obloge brežin ob strojničnem iztoku,
– ureditev dostopnih poti,
– prestavitev športno – rekreacijskih objektov,
– hortikulturna ureditev površin.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu naročnika DEM Maribor, Obrežna ul. 170 vsak
dan med 10. in 12. uro v sobi 103., na podlagi potrdila o vplačilu zneska za kritje materialnih stroškov v višini 20.000 SIT na
žiro račun naročnika št. 51800-601-28970.
Na nakazilu mora biti oznaka »HE Zlatoličje – razpis za ureditvena dela«.
5. Rok za oddajo ponudbe: rok za oddajo ponudbe je 14 dni po objavi tega razpisa
v Uradnem listu RS.
Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje
naročnika da bo sprejel katerokoli ponudbo,
niti v primeru, če ta ustreza pogojem razpisa.
Naročnik tudi ne odgovarja nobenemu ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utrpel, če
njegova ponudba ne bi bila sprejeta.
O izbiri ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Dravske elektrarne, d.o.o.
Maribor
Ob-2578
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občine
Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo vlage na
stavbi Občine Vrhnika, Vrhnika,
Tržaška 1

Ob-2580
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občine
Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti,
Tržaška 1, Vrhnika, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo temeljev
prizidka k gasilskem domu na Drenovem
Griču
1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška
1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: podbetoniranje temeljev po dvostopenjski tehnologiji Jet Grounting.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Občini Vrhnika, Tržaška 1,
Vrhnika, na Oddelku za družbene dejavnosti, tel. 755-121.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, prijavijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije, ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).
Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme z registracijo, ki ni starejša
od treh mesecev,
– reference,
– potrjeno razpisno dokumentacijo,
– ponudbeno ceno.
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5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksne cene,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– roki dokončanja del,
– druge ugodnosti.
6. Orientacijska vrednost investicije je
2,600.000 SIT.
7. Rok izvedbe del: 25. 8. 1997.
8. Rok dostave ponudbe je 30. 6. 1997
do 8. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapečateni ovojnici z oznako »Temelji – Ne odpiraj«.
9. Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1997
ob 8. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na območju Občine
Divača v letu 1997
1. Naročnik (investitor): Občina Divača.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo 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 Divača.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,837.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti razpisani količinski in finančni obseg del,
glede na pridobitev in terminski pritok sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec 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 vzdrževanja 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, plačilni roki in možnosti ter pogoji
morebitnega odloga plačila, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Rok in način oddaje ponudbene dokumentacije
Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, morebitne ponudbe za posamezna
dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.
Ponudba, ki jo ponudnik predloži naročniku, mora biti sestavljena v skladu z
12. členom odredbe o postopku za razpise
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in z razpisanimi pogoji ter navodili
za izdelavo prikazanimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Divača, Kraška cesta 32, 6215 Divača, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj
- javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Divača”.
8. Datum in kraj odpiranja ponudb, bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.
9. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb
bo v osmih dneh poslana vsem ponudnikom.
10. Naročnik bo sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, poslal v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Divača
ZGS - OE Sežana

Ob-2581
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občine
Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti,
Tržaška 1, Vrhnika, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za prekrivanje strehe
na stavbi »Partizan« Vrhnika, Tržaška 9
1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška
1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: prekrivanje pločevinaste strehe, s popravilom strešne konstrukcije.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Občini Vrhnika, Tržaška 1,
Vrhnika, na Oddelku za družbene dejavnosti, tel. 755-121.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, prijavijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije, ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).
Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme z registracijo, ki ni starejša
od treh mesecev,
– reference,
– potrjeno razpisno dokumentacijo (vsak
list),
– ponudbeno ceno.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– roki dokončanja del,
– druge ugodnosti.
6. Orientacijska vrednost investicije je
4,000.000 SIT.
7. Rok izvedbe del: 25. 8. 1997.
8. Rok dostave ponudbe je 30. 6. 1997
do 9. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapečateni ovojnici z oznako »Partizan – Ne odpiraj«.
9. Javno odpiranje ponudb bo 30. 6.
1997 ob 9. uri v sejni sobi Občine Vrhnika,
Tržaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb
so vabljeni predstavniki ponudnikov, ki
moraj o predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

Ob-2582
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občine
Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti,
Tržaška 1, Vrhnika, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo fasade na
stavbi Osnovna šola Ivana Cankarja na
Vrhniki – predmetna stopnja
1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška
1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: obnova fasade na
stavbi Osnovna šola Ivana Cankarja na Vrhniki.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Občini Vrhnika, Tržaška 1,
Vrhnika, na Oddelku za družbene dejavnosti, tel. 755-121.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, prijavijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije, ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).
Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme z registracijo, ki ni starejša
od treh mesecev,
– reference,
– potrjeno razpisno dokumentacijo (vsak
list),
– ponudbeno ceno.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksne cene,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– roki dokončanja del,
– druge ugodnosti.
6. Orientacijska vrednost investicije je
1,400.000 SIT.
7. Rok izvedbe del: 25. 8. 1997.
8. Rok dostave ponudbe je 30. 6. 1997
do 12. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapečateni ovojnici z oznako »Fasada – Ne odpiraj«.
9. Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1997
ob 12. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki moraj
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Vrhnika
Ob-2552
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št 58/94), uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
20/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,št.
19/94), Občina Divača v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Sežana,
Partizanska 49, Sežana (v nadaljevanju ZGS
- OE Sežana) objavlja

Ob-2553
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Komen v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
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Sežana, Partizanska 49, Sežana (v nadaljevanju ZGS - OE Sežana) objavlja

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
skupnih raziskovalnih projektov, pri čemer
sredstva ne predstavljajo osnovnega vira financiranja predvidenih raziskav, pač pa so
namenjena kot dodatni finančni vir predvsem za vzpostavljanje oziroma vzdrževanje stikov med slovenskimi in ameriškimi
partnerji, za kritje potnih stroškov in v izjemnih primerih za nakup opreme in za pokrivanje stroškov storitev. Predvidena najvišja letna vsota, za katero lahko predlagatelj projekta zaprosi, znaša 3,000.000 SIT.
Projekti bodo odobreni za 2 leti z možnostjo
podaljšanja za 1 leto.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– predlogi projektov se lahko nanašajo
na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki, humanistiki in družboslovju,
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti.
4. Čas izvajanja predmeta razpisa je
2 leti.
5. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je februar 1998.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 31,000.000 SIT.
7. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o nosilcu projekta in ostalih
sodelujočih raziskovalcih,
– podatke o ameriškem partnerju,
– plan porabe sredstev za 2 leti,
– kratke življenjepise nosilca projekta ter
sodelujočih raziskovalcev z najpomembnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– opis projekta.
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak dan po objavi razpisa v
prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50, tel. 13-11-107
(kontaktna oseba: Renata Karba)
9. Merila za izbiro so:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
– znanstvena odličnost in/ali aplikativnost raziskav,
– reference raziskovalne skupine,
– vključevanje mladih raziskovalcev,
– vpetost raziskovalne skupine v mednarodne projekte.
10. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo
in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje znanstveno tehnološkega sodelovanja z
ZDA 1998-1999”, morajo ponudniki dostaviti v zaprtih kuvertah na naslov: Renata
Karba, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija.
11. Ponudbe morajo prispeti do vključno
30. julija 1997 do 12. ure.
12. Ponudbe bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb. Nepopolnih, nepravočasnih in nepravilno pripravljenih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.
13. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo na Slovenski 50, Ljubljana (soba 304), dne 31. julija 1997 ob 12. uri.

14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
150 dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Renati Karba.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Komen v letu 1997
1. Naročnik (investitor): Občina Komen.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo 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 Komen.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,131.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec 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 vzdrževanja 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, plačilni roki in možnosti ter pogoji
morebitnega odloga plačila, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Rok in način oddaje ponudbene dokumentacije
Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, morebitne ponudbe za posamezna
dela ali posamezne gozdne ceste ter razpisu
na konkurirajo.
Ponudba, ki jo ponudnik predloži naročniku, mora biti sestavljena v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za razpise za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in z razpisnimi pogoji ter navodili za izdelavo prikazanimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj - javni
razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del
na gozdnih cestah Občine Komen”.
8. Datum in kraj odpiranja ponudb, bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.
9. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb
bo v osmih dneh poslana vsem ponudnikom.
10. Naročnik bo sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, poslal v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Komen
ZGS - OE Sežana
Št. 246/97
Ob-2584
Na podlagi sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav
Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska 50,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
znanstveno tehnološkega sodelovanja
z ZDA 1998-1999
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

Št. 110-1/97
Ob-2585A
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
ponovni javni razpis
za oddajo del:
Izdelava smernic za oblikovanje in
projektiranje kolesarskih površin v RS in
Inventarizacija obstoječega stanja in
priprava za obdelavo v BCP
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 16. do
20. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Polona Andrejčič Mušič, dipl.
inž., (tel. 061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
14,500.000 SIT
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 7. 1997 do 8.30 v vložišče Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Kolesarske
površine v RS.” – P.A.M.
Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 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-2585B
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
ponovni javni razpis
za oddajo del: geotehnične raziskave za
PZI modernizacije RC Trbovlje-Marko
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 16. do
20. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Vlaj, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).
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Orientacijska vrednost del znaša
2,800.000 SIT
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 6. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Geotehnične
raziskave reg. ceste Trbovlje-Marko.” –
B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 26. 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 15
dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za oddajo del: študija hrupne
obremenjenosti in izdelava predloga
protihrupne zaščite za rekonstrukcijo
mag. ceste v Murski Soboti (Cankarjeva
ulica)
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 16. do
20. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Mojca Novak, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 7. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Študija hrupne obremenjenosti mag. ceste v M. Soboti.”
– M.N.
Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije
za ceste

10. Reference.
11. Posebne ugodnosti ponudnika.
12. Vzorec pogodbe s ponudenim proračunom.
13. Navedbo pooblaščene osebe ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo.
14. Eventualne priloge.
Merila za izbiro najboljšega ponudnika
Kvaliteta opreme v razmerju s ceno,
ustreznost tehničnih karakteristik, kompletnost ponudbe, plačilni, dobavni, garancijski, servisni in ostali relevantni pogoji ponudbe.
Vse potrebne informacije so na zahtevo
ponudnika na voljo pri mag. Miji Renko,
tel. 061/1251-161, fax: 061/213-780.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj - prijava na
javni razpis - ICP-AES”.
Na ovojnici mora biti naveden popoln
naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb: 10 dni od dneva
javne objave na naslov naročnika: Inštitut
za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 1001 Ljubljana, Lepi pot 11, p.p.
431.
Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb, ob 12.
uri v sejni sobi naročnika. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pooblastila za zastopanje.
Nepravočasno prispelih ter nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bodo vrnjene ponudniku.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije, Ljubljana

Št. 110-1/97
Ob-2585C
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 kanal
Pšate v Zgornjih Jaršah na R 371/1358,
km 1.780
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 16. do
20. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Batistič, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
12,000.000 SIT
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 7. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija mostu čez Pšato.” – B.B.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 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-2585D
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

Ob-2586
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nabavo raziskovalne opreme atomski
emisijski spektrometer z induktivno
sklopljeno plazmo (ICP-AES) za potrebe
raziskav in analiz kovinskih materialov
Namen
Atomski emisijski spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo se uporablja za
multielementno analizo kovinskih in nekovinskih materialov.
Tehnični pogoji:
UV monokromator za sekvenčno analizo,
RF generator,
Sistem za uvajanje vzorca z razpršilcem,
Računalniško vodenje spektrometra,
Avtomatska obdelava in shranjevanje,
podatkov (PC, zaslon, tastatura, printer),
Software.
A) Orientacijska vrednost razpisane
opreme: po ponudbi.
B) Obvezne sestavine ponudbe:
1. Naziv firme ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji ponudnika.
3. Natančne tehnične specifikacije opreme.
4. Končna cena po postavkah in končna
cena celotne opreme.
5. Garancijski pogoji.
6. Servisiranje opreme.
7. Dobavni roki s predvidenim 0,5% znižanjem cene za vsak prekoračen dan dobavnega roka.
8. Način plačila.
9. Datum, do katerega velja ponudba.

Št. 110-1/97
Ob-2587
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona
o družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji (Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s
programom izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji od leta 1994 do leta 1999,
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del Nabava opreme za izvedbo
naloge Ekodukt - zeleni most za
prehajanje rjavega medveda čez
AC Vrhnika - Razdrto
Orentacijska vrednost del znaša:
2,400.000 SIT
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 18. 6. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Danilo Štor, dipl. inž.
(tel. 063/442-000).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 7. 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: Nabava
opreme za izvedbo naloge Ekodukt - zeleni
most za prehajanje rjavega medveda čez AC
Vrhnika - Razdrto.”
Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.

Stran 2710

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Popravek
V sklicu 2. seje skupščine Javor Pivka
lesna industrija, d.d., Kolodvorska 9a, Pivka, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33
z dne 6. VI. 1997, Ob-2344, Št. 75435 se
poudarjeni tekst sklica pravilno glasi ...3. sejo skupščine ...
Uredništvo
Popravek
V sklicu letne skupščine pooblaščene investicijske družbe Cap-invest, d.d., Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33
z dne 6. VI. 1997, Ob-2362, Št. 6/97 se v
uvodnem stavku, poudarjenem tisku in pri
podpisniku družba pravilno glasi: pooblaščena družba za upravljanje Cap-invest
d.d., Ljubljana.
Uredništvo
Popravek
Ob-2540
V sklicu 2. skupščine delniške družbe
Varnost Kranj, d.d., Kranjska varnostna
služba, Bleiweisova 4, Kranj, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 6. VI.
1997, Ob-2347, Št. 179/97 se datum sklica
skupščine pravilno glasi 4. 9. 1997.
Varnost Kranj, d.d.,
predsednik uprave
Št. 57/97
Ob-2588
Uprava družbe Chemo d.d. v skladu z
286. členom zakona o gospodarskih družbah objavlja
dopolnitev
dnevnega reda 2. seje skupščine
sklicane za 30. 6. 1997 ob 16. uri v poslovni stavbi na Maistrovi 10.
Dnevni red se dopolni s 6. točko, ki glasi: razširitev in izvolitev člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina razreši člana nadzornega sveta in
izvoli novega člana nadzornega sveta.
Chemo, d.d.
uprava
Ob-2509
Uprava s soglasjem nadzornega sveta na
podlagi 36. točke statuta delniške družbe
sklicuje
drugo skupščino
delniške družbe LIKO, lesna industrija
Vrhnika, d.d.,
ki bo v torek 15. julija 1997, ob 16. uri v
sejni sobi na sedežu družbe Verd 100 a,
Vrhnika.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
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Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
kandidati za predsednika skupščine in za
dva preštevalca glasov. Potrdi se predlagani
notar.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
3. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejeme se letno poročilo za leto 1996.
4. Odločanje o sklepu o izgubi za leto
1996.
Predlog sklepa: izguba za leto 1996 v
višini 200,797.000 SIT ostaja začasno nepokrita.
5. Odločanje o sklepu o oblikovanju
sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad
lastnih delnic za namene iz 240. čl. ZGD, iz
sredstev rezerv, do višine 10% osnovnega
kapitala družbe.
6. Predčasna razrešitev člana nadzornega sveta na njegov predlog.
Predlog sklepa: razreši se član nadzornega sveta Nikolaj Dobrovoljc, stanujoč Na
klancu 26, Vrhnika.
7. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvoli Marjan Tiselj, stanujoč Ulica
Franca Smrduja, Postojna.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku in sicer z glasovnicami, ki jih prejme
delničar ob vstopu v sejno sobo. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in mora biti pred pričetkom skupščine predloženo družbi.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V primeru,
da skupščina ne bo sklepčna, bo skupščina
istega dne ob 17. uri v istem prostoru in z
istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v pravni službi družbe Verd 100 a,
vsak delovni dan v tednu, med 11. in 13.
uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v tajništvu družbe
pol ure pred pričetkom skupščine.
LIKO Vrhnika, d.d.
uprava

2. Letno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1996 skupaj z revizijskim mnenjem in mnenjem nadzornega sveta.
3. Sklep o kritju izgube za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o
kritju izgube za leto 1996 po predlogu uprave.
4. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1997
se imenuje revizijska družba LM Veritas
d.o.o. Ljubljana po predlogu nadzornega
sveta.
5. Družba z omejeno odgovornostjo
SPO, podjetje za upravljanje nepremičnin,
d.o.o., Škofja Loka.
Predlogi sklepov:
a) Skupščina je informirana o ustanovitvi družbe SPO, podjetja za upravljanje nepremičnin, d.o.o., Škofja Loka, katere edini
ustanovitelj in družbenik je Obrtnik d.d.
b) Osnovni kapital družbe SDO d.o.o. v
višini 1,500.000 SIT se poveča za 1,560.000
SIT, tako da odslej osnovni kapital znaša
3,060.000 SIT.
c) Povečanje osnovnega kapitala se izvede tako, da nove osnovne vložke vplačajo in prevzamejo novi družbeniki in to
delavci zaposleni v SPO. Novi osnovni
vložki se vplačajo v denarju na ŽR družbe
SPO, d.o.o. 51510-601-72413 na podlagi
pogodbe o prevzemu novih vložkov skladno z zakonom, najkasneje pa do 31. 12.
1997.
d) Za podpisnika pogodbe o prevzemu
novih vložkov za družbenika Obrtnik d.d.,
Škofja Loka se imenuje in pooblašča Vid
Liebhart ek. dipl. org.
e) Na prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi SPO d.o.o. v obliki Družbene pogodbe
poda soglasje nadzorni svet d.d.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od dneva objave
sklica do pričetka skupščine.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge.
Predlogi so lahko le v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 14. uri v istem prostoru. Takrat bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Obrtnik d.d., Škofja Loka
direktor

Ob-2510
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke statuta družbe
Obrtnik d.d. Škofja Loka sklicujem
2. sejo skupščine družbe
Obrtnik d.d.,
ki bo v torek, 15. julija 1997 ob 13. uri
na sedežu družbe, Blaževa 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva
in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, zapisnikarja, preštevalca glasov,
za sestavo notarskega zapisnika se imenuje
notarka Erika Braniselj.

Ob-2543
Uprava Pivovarne Union d.d. sklicuje v
smislu II. odstavka 43. člena statuta družbe
drugo skupščino
delničarjev Pivovarne Union d.d.,
ki bo v torek, 22. julija 1997 ob 12. uri v
Kozlerjevi dvorani v Pivovarni Union v
Ljubljani, Pivovarniška ulica 2.
Določen je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
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2. Imenovanje delovnih teles skupščine:
– predsednika,
– preštevalcev glasov,
– zapisnikarja – notarja.
Predlog sklepa: imenujejo se delovni organi skupščine po predlogu uprave.
3. Obravnava poročila o poslovanju za
leto 1996 in odločanje o delitvi dobička za
leto 1996.
Predlog sklepa: sprejmeta se poročili
uprave in revizijske hiše o poslovanju v letu
1996 ter mnenje nadzornega sveta o tem
poslovanju. Dobiček za leto 1996 se deli po
predlogu uprave.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za pregled poslovanja v letu 1997.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za pregled poslovanja v letu 1997 se
imenuje pooblaščena revizijska hiša po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
lastniki navadnih imenskih delnic oznak A,
B, C, D in G, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, vpisani v delničarski knjigi
5 dni pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan
17. 7. 1997.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpoged pri upravi družbe v Ljubljani, Pivovarniška ulica 2, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki, obrazloženi in v sedmih dneh po objavi tega sklica oddani upravi družbe.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže z osebnim dokumentom, pooblaščenec
pa s pisnim pooblastilom delničarja. Pooblastilo za zastopanje je treba poslati upravi
družbe najmanj pet dni pred zasedanjem
skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, ki se pisno prijavijo upravi
družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine, to je do petka, 18. 7. 1997 do
24. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju 1 glas. O vseh točkah dnevnega reda
se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delničar oziroma pooblaščenec ob pristopu na
skupščino.
Udeležence in pooblaščence prosimo, da
se prijavijo za skupščino najmanj 1 uro pred
začetkom zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15 odstotkov osnovnega kapitala družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri v istih
prostorih. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pivovarna Union d.d.
predsednik uprave

1. zasedanje skupščine
delniške družbe Impol,
ki bo v četrtek, 17. 7. 1997 ob 10. uri, na
sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Partizanska 38.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine – predsednika zasedanja in dveh preštevalcev glasov.
3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila družbe Impol za leto 1996.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in s
soglasjem nadzornega sveta se sprejme revidirano poročilo o poslovanju družbe Impol v letu 1996.
4. Predlog o delitvi dobička družbe Impol, ustvarjenega v letu 1996.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in s
soglasjem nadzornega sveta dobiček družbe, izkazan v letu 1996, ostane v celoti nerazporejen.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zasedanja skupščine se bo udeležila notarka Jožica Škrk v vlogi zapisnikarja.
IMPOL d.d., Slovenska Bistrica
uprava delniške družbe

Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Miklošičeva 10, vsak delovnik med
14. in 15. uro ter pri Triglav D.U., d.o.o.,
Slovenska 54, Ljubljana, vsak delovnik med
14. in 15. uro.
Triglav, pooblaščena investicijska
družba
za Ljubljano in Zasavje, d.d.
direktorica družbe

Ob-2557
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 41. člena statuta delniške družbe IMPOL Slovenska Bistrica
uprava družbe sklicuje

Ob-2558
Direktor Triglav, pooblaščene investicijske družbe za Ljubljano in Zasavje, d.d.,
Miklošičeva 10, Ljubljana na podlagi zakona o gospodarskih družbah in 10.1.2. točke
statuta družbe sklicuje
3. skupščino delničarjev
Triglav, pooblaščene investicijske
družbe za Ljubljano in Zasavje, d.d.,
ki bo dne 8. 7. 1997 ob 10. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Miklošičeva 10, 3. nadstropje s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine ter preštevalca glasov. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 1996 z mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave ter revidirane finančne izkaze za leto 1996.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1997 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki svojo udeležbo v skladu s 10.2.3.
točko statuta družbe pisno prijavijo družbi
vsaj 3 dni pred skupščino.
V primeru, da skupščina ob sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala na istem mestu 8. 7. 1997 ob 11. uri (ponovni sklic). Ob
ponovnem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino prisotnega in zastopanega kapitala.

Ob-2559
Direktor Triglav, pooblaščene investicijske družbe za Gorenjsko, d.d., Bleiweisova 20, Kranj, sklicuje
3. skupščino delničarjev
Triglav, pooblaščene investicijske
družbe za Gorenjsko, d.d.,
ki bo dne 9. 7. 1997 ob 11. uri na sedežu
družbe v Kranju, Bleiweisova 20, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine ter preštevalca glasov. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 1996 z mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave ter revidirane finančne izkaze za leto 1996.
4. Imenovanje revizorja družbe za
poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1997 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme odstop člana nadzornega sveta.
6. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli novega
člana nadzornega sveta.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki svojo udeležbo v skladu s 10.2.3.
točko statuta družbe pisno prijavijo družbi
vsaj 3 dni pred skupščino.
V primeru, da skupščina ob sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala na istem mestu 9. 7. 1997 ob 12. uri (ponovni sklic). Ob
ponovnem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino prisotnega in
zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kranju,
Bleiweisova 20, vsak delovnik med 14. in
15. uro ter pri Triglav D.U., d.o.o.,
Slovenska 54, Ljubljana, vsak delovnik med
14. in 15. uro.
Triglav, pooblaščena investicijska
družba za Gorenjsko
direktor družbe
Ob-2583
Na začetku 8.34 točke statuta družbe Niko kovinarsko podjetje d.d., Železniki, začasna uprava sklicuje
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1. skupščino
družbe Niko d.d.,
ki bo v torek, dne 15. 7. 1997 ob 12. uri v
prostorih družbe, Otoki 16, Železniki.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlog sestave delovnih teles skupščine in notarja.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: predlagani dnevni red se
potrdi.
4. Sprejem in potrditev poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
5. Poročilo uprave o poteku lastninskega
preoblikovanja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku lastninskega preoblikovanja.
6. Obravnava in sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta.
7. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
revidirano poročilo o poslovanju za leto
1996.
8. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razdelitvi dobička za leto 1993, 1994, 1995 in
1996.
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček za
leto 1993, 1994, 1995 in 1996 se razdeli po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
9. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog NS se potrdi
predlagana revizijska družba P & S Revizija d.o.o. Ljubljana.
10. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
a) izvolijo se predlagani člani nadzornega sveta,
b) sprejme se obvestilo o izvoljenih članih NS s strani sveta delavcev.
Z izvolitvijo članov NS so razrešeni člani začasnega NS.
11. Določitev sejnin NS.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnin.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini
se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci morajo pisno pooblastilo dostaviti družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udleležbe na skupščino: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi na dan 4. 7. 1997.
Pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, t.j. do petka, 11. 7.
1997 do 24. ure. Pozivamo udeležence, da
so ob prihodu na skupščino pol ure pred
začetkom seje prijavijo pred vhodom v dvo-

rano z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino ter gradivo za spremembo statuta je na vpogled vsak delovni
dan od 10. do 12. ure na sedežu družbe.
Predlogi delničarjev: prosimo, da svoje
utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se
skupščina ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Niko, d.d., Železniki
začasna uprava

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina imenuje revizijsko družbo
za leto 1997.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na vpogled v Splošno-kadrovskem sektorju Iskra Mehanizmi, d. d.,
Lipnica vsak delavnik od 9. do 11. ure, v
času od objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Delničaarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbe v 7 dneh po objavi
sklica skupščine v časopisu Delo . Predlogi
morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani začasni upravi na sedežu družbe. Začasna uprava bo do utemeljenih predlogov
sprejela svoja stališča ter jih najkasneje v
12 dneh po objavi sklica skupščine v časopisu Delo skupaj s sklicem skupščine sporočila vsem imenskim delničarjem.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe na
dan 4. julija 1997, osebno ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenec delničarja mora imeti pisno pooblastilo, na katerem je navedeno:
za fizične osebe - ime in priimek, naslov
ter rojstni datum pooblaščenca ter pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;
za pravne osebe - poleg podatkov o pooblaščencu in številu glasov še firma, sedež
ter podpis in žig pooblastitelja; priložen mora biti izpisek iz sodnega registra.
Pisno pooblastilo se shrani pri družbi,
kjer je shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji oziroma njihovi zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo (do
vključno 4. julija 1997 do 15. ure) prijavijo
svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna pooblastila.
Poleg osebne prijave na sedežu družbe v
Lipnici 8, Kropa, je mogoče prijavo za udeležbo oziroma pooblastilo podati tudi s priporočenim pismom.
Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja. Glasovnice bodo služile kot
vstopnica za udeležbo na seji.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Prostor bo odprt od 12. ure naprej. Udeležence prosim, da se oglasijo vsaj uro pred
začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti in sestave seznama prisotnih udeležencev ter prevzema glasovnic.
Udeležence prosimo, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne 8. julija 1997, ob 15. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne

Ob-2442
Na podlagi 7. 3. točke statuta Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov
in sistemov, d.d., Lipnica, začasna uprava
sklicuje
1. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi,
ki bo 8. julija 1997 ob 13. uri v jedilnici
družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: začasna
uprava ugotovi sklepčnost skupščine, skupščina izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika
in dveh članov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Poročilo o lastninskem preoblikovanju.
Predlog sklepa začasne uprave: skupščina se seznani s poročilom o poteku lastninskega preoblikovanja.
3. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993 - 1995 in sprejem letnega poročila za leto 1996 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepov začasne uprave ob pozitivnem mnenju začasnega nadzonega sveta:
1. Skupščina se seznani s poročilom o
poslovnih razultatih za obdobje 1993–1995.
2. Sprejme se letno poročilo za leto 1996
z mnenjem revizijske družbe LM Veritas.
3. Izguba iz leta 1993 in leta 1995 se
pokrije z dobičkom iz leta 1994 in leta 1996,
ostanek čistega dobička pa ostane nerazporejen.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se sprememba statuta družbe, kot je predlagana.
5. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta - predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: izvoli se 3 člane nadzornega sveta predstavnikov delničarjev. Z izvolitvijo članov nadzornega sveta preneha mandat začasnemu nadzornemu svetu.
6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se predlog sejnin članom nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.
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glede na višino zastopanega osnovne kapitala.
Iskra Mehanizmi, d.d.,
Lipnica

Ob-2444
Garant Pohištvena industrija, d.d., Polzela, sklicuje

2. Imenovanje organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
4. Obravnava in potrditev letnega poročila družbe za leto 1996 in plan za leto
1997.
5. Obravnava poročila revizijske hiše
Valuta, d.o.o., družbe za revizijo Maribor
za leto 1996.
6. Imenovanje revizorja za leto 1997.
7. Odločanje o delitvi dobička za leto
1996.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov: predlog uprave.
K 1. točki: skupščina ugotavlja, da je na
skupščini navzočih _% glasovalnih delnic
družbe, zato je sklepčnost podana.
K 2. točki: imenuje se predsednik skupščine Bunc Nuška, inž. gradb., za preštevalca glasov Ribič Gorazd in Topler Monika.
Za notarja se imenuje notarka Kralj Sonja,
Francetova 7, Slovenj Gradec.
K 3. točki: sprejme se predlagani dnevni
red.
K 4. točki: sprejme se letno poročilo za
leto 1996 in plan za leto 1997.
K 5. točki: sprejme se revizijsko poročilo, revizijske hiše Valuta, d.o.o., družbe za
revizijo, Maribor, za leto 1996.
K 6. točki: za revizorja za leto 1997 se
imenuje Valuta, d.o.o., družba za revizijo
Maribor.
K 7. točki: sprejme se predlog delitve
dobička za leto 1996.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi Gradbenega podjetja
Radlje, d.d., Radlje ob Dravi, Mariborska c.
40, vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k
posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki, obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi tega sklica, v tajništvu uprave Gradbenega podjetja Radlje,
d.d.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsednik in namestnik sveta delavcev. Zaželejno
je, da delničarji oziroma njihovi pooblaščenci najkasneje 5 dni pred zasedanjem
skupščine prijavijo svojo udeležbo za skupščino oziroma dostavijo pooblastila v kadrovsko splošnem sektorju, zaradi priprave glasovnic in priprave prostora za skupščino.
Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležencev. Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost in
razdelile glasovnice.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prostoru, ob 17. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.
Gradbeno podjetje Radlje, d.d.,
uprava družbe
direktor

Št. 74/97
Ob-2443
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 9.3.3. točke statuta družbe Frizerstvo Maribor, d.d., sklicuje uprava
III. sejo skupščine
delniške družbe Frizerstvo Maribor,
d.d.,
ki bo v torek, dne 15. 7. 1997 ob 12. uri
na sedežu družbe Dvořakova 10/č, Maribor,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, preštevalca glasov ter
imenuje notarja po predlogu sklicatelja.
3. Pregled zapisnika II. seje skupščine.
4. Letno poročilo za leto 1996 s predlogom sanacije izgube z mnenjem nadzornega sveta in revizijsko mnenje.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 s predlogom o sanaciji izgube, z mnenjem nadzornega sveta in revizijsko mnenje.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje revizor za leto 1997.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi predlog nadzornega sveta se imenuje člana nadzornega
sveta.
7. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: določi se sejnina članom
in predsedniku nadzornega sveta v predlagani višini.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o
lastništvu delnic. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini je potrebno deponirati na sedežu družbe, vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastila ni potrebno overiti
pri notarju.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine, v pisni obliki.
Udeležence prosimo, da se prijavijo v
pisarni tajništva uprave, uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost ter prevzeli glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 26. 6. do 4. 7. 1997 med 12. in
14. uro na sedežu družbe Dvořakova 10/č,
Maribor, pri Cafnik, tel. 303-251.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po katerem se skupščina spet sestane ter je sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Frizerstvo Maribor, d.d.,
uprava

3. sejo skupščine delničarjev,
ki bo v petek, dne 18. julija 1997 ob
17. uri v Kulturnem domu Gomilsko.
Dnevni red:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: potrdi se predlog za imenovanje organov skupščine in notarja.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
Predsednik verifikacijske komisije poda
poročilo o sklepčnosti skupščine in rezultatih glasovanja o imenovanju organov skupščine in notarja.
3. Potrditev poročila uprave z mnenjem
revizijske družbe in mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje poročilo uprave o poslovanju družbe v letu 1996,
ki ga je pregledala revizijska družba in na
katerega je pozitivno mnenje podal tudi nadzorni svet.
4. Sprejem sklepa o predlogu uprave in
mnenjem nadzornega sveta o pokrivanju izgube za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje predlog uprave o pokrivanju izgube za leto 1996
usklajen z mnenjem nadzornega sveta.
5. Sprejem sklepa o imenovanju namestnika člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za namestnika člana nadzornega sveta se imenuje Žužej Franc.
Glasovanje
ZA sprejem sklepov pod 1., 3., 4. in 5.
točko je potrebna navadna večina oddanih
glasov.
Vsak nov predlog sklepov je lahko le v
pisni obliki, obrazložen in vložen na sedežu, d.d., v 7 dneh po sklicu skupščine.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki, če predložijo pisno pooblastilo
vsaj 3 dni pred sejo skupščine.
Glasuje se na podlagi glasovnice, ki jih
prejmete ob vhodu v dvorano.
Če skupščina ne bo sklepčna ob zgoraj
navedenem času, velja ponovni sklic na isti
dan, v istem prostoru ob 18.15 z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat sklepčna,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Delničarji prejmejo na svoje naslove
obrazložitev vsebine obravnavanih predlogov sklepov.
Garant pohištvena industrija, d.d.,
Polzela
predsednik uprave
Ob-2445
Na podlagi 7.3. točke statuta Gradbenega podjetja Radlje, d.d., Mariborska c. 40,
uprava delniške družbe sklicuje
2. redno skupščino
Gradbenega podjetja Radlje, d.d.,
ki bo dne 15. julija 1997 ob 16. uri v
sejni sobi podjetja. Vabimo delničarje, njihove zastopnike ali pooblaščence, da se seje udeležijo.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
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Ob-2446
Na podlagi 33., 34. in 35. člena statuta
Intertrade mednarodno podjetje, d.d., sklicuje nadzorni svet

1. redno skupščino družbe
Saturnus Embalaža, d.d., Ljubljana
ki bo v petek, 11. 7. 1997 ob 11. uri v
Kulturnem domu Španski borci, Zaloška cesta 61, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Dragica Saradjen. Za preštevalca glasov se izvolita Silvo Baznik in Ernest
Tekalec.
2. Poročilo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
3. Sprejem in potrditev letnega poročila
za leto 1996 in razporeditev ugotovljenega
čistega dobička.
Predlog sklepa:
a) Sprejme se predlagano letno poročilo
za leto 1996.
b) Čisti dobiček za leto 1996 v višini
18,314.000 SIT ostane nerazporejen.
4. Potrditev poslovnega izida za leto
1993, 1994 in 1995 ter sprejem predloga o
razporeditvi poslovnega izida za leto 1993,
1994 in 1995.
Predlog sklepa:
a) Potrdi se poslovni izid za leto 1993,
1994 in 1995.
b) Čisti dobiček za leto 1995 v revalorizirani višini 918.240 SIT ostane nerazporejen.
5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za člana nadzornega
sveta izvolita mag. Matjaž Maček in Andrej
Čeč, ml., dipl. ek.
7. Določitev sejnin za predsednika in člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se sejnina v višini
neto 400 DEM za predsednika nadzornega
sveta in v višini neto 300 DEM za člane
nadzornega sveta, za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnine se izplačajo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki je veljal na dan seje.
8. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
leto 1997 imenuje Coopers & Lybrand, d.d.,
Ljubljana.
9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic v višini 85,000.000 SIT iz naslova
rezerv in njihovega revalorizacijskega popravka.
Predlagatelja sklepov pod točkami 1., 2.,
3., 4., 5., 7. in 9. sta začasna uprava in
začasni nadzorni svet, predlagatelj sklepov
pod točkama 6 in 8 pa je začasni nadzorni
svet.
Skupščina je sklicana za dan 11. 7. 1997
s pričetkom ob 11. uri. Skupščina veljavno
odloča, če je prisotnih več kot 15% glasov.
Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepčnost,
se skupščina prestavi za eno uro. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega

kapitala. Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja
skupščine.
Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca
in pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu še
število glasov, firmo in sedež ter podpis in
žig pooblastitelja. Delničarje prosimo, da
prijavijo svojo udeležbo na skupščini družbe vsaj tri dni pred skupščino, tj. do vključno 7. 7. 1997 v pisni obliki na sedežu družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Besedilo predlaganih sprememb statuta
ter gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled v tajništvu generalnega
direktorja družbe na naslovu Ob železnici
16, Ljubljana, vsak delovni dan od 11. do
13.30.
Vabljene delničarje prosimo, da predloge k posameznim točkam dnevnega reda
sporočijo v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine začasni upravi družbe.
Saturnus Embalaža, d.d., Ljubljana
začasna uprava družbe

3. skupščino
Intertrade mednarodno podjetje, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 14. julija 1997
ob 12. uri v sobi št. 300 na Kolodvorski 9 v
Ljubljani.
Za sejo skupščine predlaga nadzorni svet
naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine (predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in notarja).
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za imenovanje organov skupščine
Intertrade mednarodno podjetje, d.d.
2. Poročilo o poslovanju Intertrade mednarodno podjetje, d.d., za leto 1996 z računovodskimi izkazi, mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizijske hiše RFR –
Ernst & Young.
Predlog sklepa: skupščina Intertrade
mednarodno podjetje, d.d., sprejema poslovno poročilo o poslovanju podjetja z zaključnim računom za leto 1996, z računovodskimi izkazi, mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske hiše RFR – Ernst &
Young.
3. Predlog za imenovanje revizijske hiše
Intertrade mednarodno podjetje, d.d., za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorsko hišo se v
letu 1997 imenuje firma RFR – Ernst &
Young iz Ljubljane.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže z začasnico oziroma s pisnim pooblastilom drugega delničarja in njegovo začasnico o vplačanih delnicah. Pooblastila za
zastopanje je treba deponirati v prostorih
tajništva delniške družbe na Kolodvorski 9
v Ljubljani, vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
delničarjev najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Delničarje prosimo, da se prijavijo vsaj
pol ure pred sejo skupščine v tajništvu družbe (soba 301), kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot potrdilo za udeležbo na skupščini. Gradiva so delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe.
Navodila za glasovanje
Glasovanje je javno. Glasuje se lahko na
naslednji način:
1. z osebno udeležbo,
2. s pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne, to je 14. julija 1997 ob
12.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vse informacije so vam na voljo tudi na
telefonski številki 061/316-146.
Vljudno vabljeni!
Intertrade mednarodno podjetje, d.d.,
predsednik nadzornega sveta
Ob-2447
Na podlagi 7.3 točke statuta delniške
družbe Saturnus Embalaža, d.d., Ob železnici 16, Ljubljana, začasna uprava družbe
sklicuje

Ob-2448
Na podlagi določila 6.5 statuta LIP Bled
začasna uprava družbe LIP lesna industrija
Bled, d.d., Bled - Ljubljanska 32, vabi delničarje na
1. zasedanje skupščine družbe
Okrožno sodišče v Kranju je dne 3. 1.
1997 registriralo delniško družbo in potrdilo statut. Začasna uprava ugotavlja, da so s
tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine.
Začasna uprava sklicuje skupščino v petek
dne 18. julija 1997, ob 10. uri v Festivalni
dvorani na Bledu.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je na skupščini zastopanih toliko
glasovalnih delnic, da skupščina lahko zaseda. Začasna uprava obvesti skupščino glede notarja, ki piše zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Na predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta se izvoli:
– za predsednika skupščine Jelko Kunej,
– za preštevalca glasov pa Magdo
Cvenkelj in Sonjo Zupan.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnevnim redom.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red po predlogu sklicatelja.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
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Predlog sklepa: začasne uprave in
začasnega nadzornega sveta: Sprejme se
poslovnik skupščine v predloženem besedilu.
6. Obravnava in sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predlaganem
besedilu.
7. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninske preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina delničarjev sprejme poročilo začasne uprave o
poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
8. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1996.
Mnenje začasnega nadzornega sveta: začasni nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme letno poročilo začasne uprave za
leto 1996 v predloženem besedilu.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se revidirano letno poročilo za leto 1996 v
predloženem besedilu.
9. Obravnava in odločanje o sklepu o
uporabi dobička leta 1993, 1994, 1995 in
pokrivanje izgube leta 1996.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se predlagana uporaba dobička za leto 1993, 1994,
1995 ter pokrivanje izgube za leto 1996 in
sicer:
– za rezerve 219.783.389,17 SIT,
– izguba iz leta 1996 v višini
30.827.122,66 SIT ostane nepokrita.
10. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta in predstavnikov delavcev.
Predlog sklepov:
a) Razreši se začasni nadzorni svet v sestavi: Vinko Golc, Simona Čarman Poberaj,
Vojko Čujovič, Jakob Repe, Janez Erčulj,
Branko Zupan.
b) Izvoli se nadzorni svet v predlagani
sestavi:
1. Bevk Niko
2. Čarman-Poberaj Simona
3. Debelak Peter
4. Kramar Franc
Predlog je oblikoval začasni nadzorni
svet na seji dne 10. 6. 1997.
c) Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil dva predstavnika delavcev v
nadzorni svet.
11. Imenovanje pooblaščenega revizorja
oziroma revizijske družbe.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina za revizorja imenuje revizijsko družbo Coopers & Lybrand za poslovno leto 1997.
12. Obravnava in določitev sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: določijo se sejnine članom nadzornega sveta v neto znesku v predlagani višini,
in sicer:
– za predsednika 50.000 SIT,
– za člane 40.000 SIT.
13. Vprašanja in pobude.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo pri LIP Bled na
dan 30. 6. 1997. Pooblastilo mora biti pisno
in dostavljeno družbi vsaj 10 dni pred zasedanjem skupščine, ves čas trajanja poobla-

stilnega razmerja pa shranjeno na sedežu
družbe. Vsebovati mora splošne podatke
(ime in priimek, naslov, EMŠO, oziroma
firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja.
Predstavnik pravne osebe mora predložiti
izpisek iz registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, fizična oseba pa verodostojen osebni dokument.
Pravico do udeležbe na skupščini ima
vsak delničar ali njegov pooblaščenec, ki
pisno prijavo dostavi družbi osebno ali s
priporočeno pošto najkasneje 3 dni pred sejo torej, vključno do 15. 7. 1997 na naslov
LIP Bled, d.d., Ljubljanska 32 – 4260 Bled,
z oznako “Za skupščino”.
Dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja. Delničarje prosimo, da se
zaradi ugotavljanja prisotnosti udeležencev in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred
zasedanjem skupščine. Delničarje prosimo, da pravočasno zasedejo mesta v dvorani.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošnem sektorju na sedežu družbe vsak delovni dan pri
Jelki Kunej od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v splošnem sektorju delniške družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bosta o spreminjevalnih predlogih obvestila
delničarje najpozneje 12 dni po objavi sklica skupščine.
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% delničarjev zastopanega osnovnega kapitala. Če skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne pol ure po prvem
sklicu na mestu prvega sklica. Skupščina bo
takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
LIP Bled, d.d.
začasna uprava

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o dobičku za leto 1996.
5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagana revizijska družba.
Gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37 vse
delovne dni od 8. do 12. ure.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji ter člani uprave
in nadzornega sveta ne glede na to, če niso
delničarji.
Navodilo za glasovanje: glasovanje o
1. in 2. točki dnevnega reda poteka javno,
glasovanje o točkah 3, 4 in 5 dnevnega reda
poteka z glasovnicami.
Način glasovanja: osebno oziroma po
pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prihodu na
skupščino v zameno za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno ter overjeno
pred notarjem. Vsebovati mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja.
Če sklic skupščine ni uspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 16. uri v
istih prostorih. Skupščina bo veljavna, če
bo zastopanega 15% osnovnega kapitala.
Magneti Plus, d.d.,
direktor

Št. 127/97
Ob-2449
Na podlagi 7.1.4.1. točke statuta podjetja Magneti Plus, d.d., Ljubljana, Stegne 37,
uprava družbe sklicuje
redno letno skupščino
Magneti Plus trgovina in storitve, d.d.
Skupščina bo v četrtek 10. 7. 1997 ob
15. uri v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda ter izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
A) Potrdi se predlagani dnevni red.
B) Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo 1996 z mnenjem revizorja.
4. Predlog uprave za delitev dobička za
leto 1996.

Št. 2958/97
Ob-2450
Na podlagi 7.1.4.1. točke statuta podjetja Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne 37, uprava družbe sklicuje
redno letno skupščino
Magneti Ljubljana, podjetja za
proizvodnjo magnetnih materialov, d.d.
Skupščina bo v četrtek 10. 7. 1997 ob
14. uri v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda ter izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
A) Potrdi se predlagani dnevni red.
B) Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo 1996 z mnenjem revizorja.
4. Predlog uprave za delitev dobička za
leto 1996.
Predlog sklepa:
A) Sprejme se predlagana delitev dobička za leto 1996.
B) Dividende za leto 1996 se izplačajo
do 30. 9. 1997.
5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagana revizijska družba.
Gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni od 8. do 12. ure.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji ter člani uprave
in nadzornega sveta ne glede na to, če niso
delničarji.
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Navodilo za glasovanje: glasovanje o
1. in 2. točki dnevnega reda poteka javno,
glasovanje o točkah 3., 4. in 5. dnevnega
reda poteka z glasovnicami.
Način glasovanja: osebno oziroma po
pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prihodu na
skupščino v zameno za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno ter overjeno
pred notarjem. Vsebovati mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja.
Če sklic skupščine ni uspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo veljavna, če
bo zastopanega 15% osnovnega kapitala.
Magneti Ljubljana, d.d.
direktor

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, v korist katerih bodo na dan seje
skupščine delnice vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru
pri Klirinško depotni družbi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pisna pooblastila morajo vsebovati za fizične osebe ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
ime in priimek ter naslov pooblaščenca, firmo in žigo pooblastitelja ter podpis pooblaščene osebe.
Delničarji, pooblaščenci oziroma zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo
predhodno prijaviti udeležbo, najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
na sedežu družbe ter istočasno deponirati
pisna pooblastila oziroma dokazila o zastopanju, če niso shranjena na sedežu družbe.
Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo udeležence, da se uro pred začetkom seje zglasijo v sejni sobi, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Način glasovanja
Glasuje se z glasovnicami.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob 11. uri v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Oljarica Kranj, d.d.,
uprava

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Slovenske novice, d.d., za leto 1997, se
imenuje revizorska hiša Coopers & Lybrand
iz Ljubljane.
Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu
družbe. Skupščine se lahko osebno udeležijo vsi delničarji in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna (15% vsega osnovnega kapitala),
bo skupščina v torek, 1. 7. 1997, ob 12. uri v
istem prostoru. V ponovnem sklicu je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Slovenske novice
časopisno založniško podjetje, d.d.,
direktor

Ob-2451
Uprava družbe sklicuje
2. sejo skupščine
delniške družbe Oljarica, Tovarna olja
Kranj, d.d., Kranj, Britof 27,
ki bo v četrtek, dne 17. 7. 1997, ob
10. uri v sejni sobi na sedežu družbe Kranj,
Britof 27.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna, izvoli se predsednik skupščine, imenuje notar in zapisnikar.
2. Poročilo o strukturi delničarjev in strategija razvoja družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
strukturi delničarjev in strategija razvoja
družbe.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju Oljarice Kranj, d.d., v letu
1996 na predlog uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta in poročilo revizorja.
4. Uporaba in delitev dobička za leto
1996.
Predlog sklepa: dobiček za leto 1996 se
uporabi in razdeli po predlogu uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic na predlog
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorja poslovanja družbe za leto 1997.
7. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta in zunanjim članom komisije za ugovore.
Predlog sklepa: skupščina določi neto
zneske sejnin za vsako sejo za člane nadzornega sveta in člane komisije za ugovore.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s celovitimi predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu na sedežu družbe.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine v Uradnem listu RS podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda
oziroma nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda v tajništvu na sedežu
družbe. Predlogi morajo biti pisni in razumno utemeljeni.

Ob-2468
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 9.3. točke in 9.4. statuta
družbe Slovenske novice časopisno založniško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5,
sklicujem
skupščino družbe
Slovenske novice, d.d.,
ki bo v četrtek, 10. 7. 1997 ob 12. uri v
okrogli dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se Marjan Raztresen za predsednika skupščine ter Suzana
Sever in Vesna Čamernik za preštevalki glasov.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1996 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 z mnenjem revizorja.
3. Obravnava in sprejem predloga delitve dobička iz poslovanja iz leta 1996.
Predlog sklepa:
Dobiček v višini 64,607.529,19 SIT po
stanju na dan 31. 12. 1996 se razdeli:
– nerazporejen dobiček 47,672.529,19
SIT (73,8%),
– za izplačilo dividend 16,935.000 SIT
(26,2%).
Bruto dividenda na eno delnico znaša
1.000 SIT in se izplača po stanju delniške
knjige ob sprejemu sklepa.

Št. 42/552
Ob-2469
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe sklicujem
drugo skupščino družbe,
ki bo 17. 7. 1997 ob 11. uri v kinodvorani na Trgu prve slovenske vlade 1 v Ajdovščini, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
predsednik skupščine, notar, trije člani verifikacijske komisije in zapisnikar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 v predloženem besedilu.
3. Sklepanje o delitvi dobička.
Predlog sklepa: nerazporejeni čisti dobiček v višini 385,306.397 SIT se razdeli:
1. 137,808.715 SIT se nameni delničarjem v obliki dividende. Na vsako delnico, ki
je nominalno vredna 1.000 SIT se izplača
55 SIT dividende v bruto znesku.
Dividenda se izplača delničarjem, ki
bodo na dan 7. 7. 1997 vpisani v delniško
knjigo.
Dividenda se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa.
2. 192,653.000 SIT nerazporejenega čistega dobička se razporedi v rezerve družbe.
3. 54,844.682 SIT nerazporejenega čistega dobička ostane nerazporejenega.
Delitev se evidentira v poslovnih knjigah družbe na dan 1. 1. 1997.
4. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Sprejme se predlagane spremembe
in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa:
4.2. Sprejme se predlagane spremembe
in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa:
4.3. Sprejme se predlagane spremembe
in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa:
4.4. Sprejme se predlagane spremembe
in dopolnitve statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje firma Podboršek, Revizijska družba, k.d., Ljubljana.
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6. Določitev nagrad za delo predsednika
in članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se nagrada predsedniku in članom nadzornega sveta v predlagani višini.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Tovarniška 7, Ajdovščina, vsak delovni dan med
9. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Pravico do odločanja na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
družbe na dan 7. 7. 1997 in ostanejo vpisani
do konca seje skupščine.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastila morajo biti deponirana pri
upravi družbe vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine (do vključno 7. 7. 1997).
Pooblastilo mora biti pisno, vsebovati
mora ime in priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo in sedež pooblastitelja ter vse iste
podatke, razen EMŠO pooblaščenca.
Udeležbo na skupščini je potrebno pisno
prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine (do 11. ure
14. 7. 1997).
Skladno z določili delniškega sporazuma s pravili notranjega odkupa bo lastnike
delnic iz notranjega odkupa in druge delničarje, udeležence delniškega sporazuma (ki
so podpisali pooblastilo), na skupščini zastopal zastopnik udeležencev delniškega
sporazuma.
Delničarje, člane Združenja malih delničarjev Fructala, bo na skupščini zastopal
predsednika združenja.
Predlog delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog.
Navodila za glasovanje
O 1. točki se glasuje z dvigom rok, o
ostalih pa z glasovnicami.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Opozorila
Prosimo udeležence in pooblaščence, da
se javijo v kinodvorani najkasneje eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo identificirati z osebno
izkaznico, podpisati seznam udeležencev in
prevzeti glasovnice.
Če skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. Ob ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Zamudniki nimajo pravice do odločanja
na skupščini.
Fructal, d.d.,
uprava družbe

Dnevni red:
1. Otvoritev redne seje in izvolitev organov skupščine.
2. Zaključni račun in revizorsko poročilo za leto 1996.
3. Konsolidirana bilanca in revizorsko
poročilo za leto 1996.
4. Predlog delitve dobička za leto 1996.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic Kovinotehne, d.d., Celje.
6. Imenovanje revizorja.
Pod 1. se predlog sklepa glasi: skupščina
izvoli predlagane člane organov redne seje
skupščine.
Pod 2. se predloga sklepov glasita:
1) Skupščina sprejme zaključni račun za
leto 1996.
2) Skupščina sprejme revizorsko poročilo za zaključni račun za leto 1996.
Pod 3. se predloga sklepov glasita:
1) Skupščina sprejme konsolidirano bilanco za leto 1996.
2) Skupščina sprejme revizorsko poročilo za konsolidirano bilanco za leto 1996.
Pod 4. se predlog sklepa glasi: skupščina
sprejme predlog delitve dobička za leto
1996.
Pod 5. se predlog sklepa glasi: skupščina
sprejme predlagano oblikovanje sklada lastnih delnic.
Pod 6. se predlog sklepa glasi: skupščina
sprejme predlaganega revizorja.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 8. 7. 1997 vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki imajo pisna
pooblastila. Udeležbo na skupščini je potrebno pisno najaviti upravi družbe najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, na
sejo skupščine pa je zaradi ureditve formalnosti potrebno priti eno uro pred začetkom
seje. Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe pri poslovni sekretarki en teden pred skupščino.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo v skladu s 24. členom statuta ponovno zasedanje
istega dne ob 16. uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na
število na skupščini prisotnih delničarjev.
Kovinotehna, d.d., Celje
predsednik nadzornega sveta

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
1997.
6. Obravnava in sprejem plana za leto
1997.
7. Informacija o odplačanem prenosu in
prevzemu poslovnih deležev družbe Suvel,
d.o.o., iz Slovenj Gradca.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov:
Sklep k 1. točki: skupščino vodi predsednica Vajda Jožica, za notarja se imenuje
Kralj Sonja.
Sklep k 2. točki: potrdi se predlagan
dnevni red.
Sklep k 3. točki: sprejme se letno poročilo o poslovanju za leto 1996 v vsebini kot
ga predlaga uprava in z mnenjem nadzornega sveta ter revizijskim poročilom.
Sklep k 4. točki: sprejme se delitev revaloriziranega nerazporejenega čistega dobička iz preteklih let in čistega dobička iz
leta 1996 po predlogu uprave in z mnenjem
nadzornega sveta. Dividenda se izplača v
30 dneh po sprejemu sklepa.
Sklep k 5. točki: za revizorja družbe za
leto 1997 se imenuje revizijsko družbo Loris, d.o.o., iz Dravograda.
Sklep k 6. točki: sprejme se plan za leto
1997.
Sklep k 7. točki: sprejme se informacija
o odplačanem prenosu in prevzemu poslovnih deležev družbe Suvel, d.o.o., iz Slovenj
Gradca in potrdijo se sprejeti sklepi direktorja v predlagani vsebini.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k
posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak dan od 8. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delic oznake A, B, C, D oziroma
G, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če
svojo udeležbo na skupščini prijavijo tri dni
pred zasedanjem skupščine na sedežu družbe.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejmejo z navadno
večino glasov. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu na podlagi glasovnice, ki jo
prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo
biti pisno vloženi v roku 7 dni od objave
tega vabila in obrazloženi.
Če je sklic skupščine neuspešen se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Skupščina bo tokrat veljavno odločala ne glede na višini zastopanega
osnovnega kapitala.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina bo odprt pol ure pred uradnim začetkom.
V tem času se bodo delile glasovnice.
Oskrba, d.d., Dravograd
uprava

Ob-2501
Na podlagi 22. in 29. člena statuta Kovinotehne, d.d., Celje nadzorni svet in uprava
sklicujeta
skupščino delničarjev
Kovinotehne, d.d., Celje,
ki bo v torek dne 15. 7. 1997 ob 12. uri
v poslovnih prostorih Kovinotehne, d.d.,
Mariborska 7, Celje – sejna dvorana (pritličje).

Ob-2502
Na podlagi 7.3. člena statuta delniške
družbe Oskrba d.d., Dravograd, Trg 4. julija
št. 46 sklicujem
2. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, dne 10. 7. 1997 ob
13. uri v sejni sobi na sedežu družbe v Dravogradu, Trg 4. julija 46 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev njenih organov in notarja.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila
o poslovanju družbe za leto 1996 z mnenjem
revizorja in mnenjem nadzornega sveta.
4. Obravnava in odločanje o delitvi revaloriziranega nerazporejenega čistega dobička iz preteklih let in čistega dobička iz
leta 1996.

Ob-2503
Na podlagi 7.2. točke statuta sklicuje začasna uprava
1. sejo skupščine
delniške družbe Agroservis,
ki bo v četrek, dne 17. 7. 1997 ob 15. uri
na sedežu družbe v Murski Soboti, Kroška
ulica 58.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Začasna uprava predlaga sprejem sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Imenujeta se predsedujoči skupščine in zapisnikar – preštevalec glasov. Na seji bo
navzoč vabljeni notar.
2. Obravnava poročila o poteku lastninskega preoblikovanja.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem sklepa: poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja se
vzame na znanje.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja.
Na podlagi pozitivnega mnenja začasnega nadzornega sveta predlaga začasna uprava družbe sklep: sprejme se letno poročilo
direktorja o poslovanju družbe za leto 1996
z mnenjem začasnega nadzornega sveta in
revizorskim poročilom revizijske družbe
Audit, d.o.o., Murska Sobota v predloženem besedilu.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.
Na podlagi pozitivnega mnenja začasnega nadzornega sveta predlaga začasna uprava družbe sklep: dobiček družbe za poslovna leta 1993, 1994, 1995 in 1996 v revalorizirani višini na dan 31. 12. 1996 znaša
35,272.322,40 SIT in se razporedi na dan
1. 1. 1997:
– 15,355.200 SIT se izplača delničarjem
za dividende, kar znaša 120 SIT bruto dividende na delnico in
– 19,917.122,40 SIT dobička ostaja nerazporejenega.
Dividende se izplačajo v enkratnem znesku, najkasneje v roku štirih mesecev po
sprejemu sklepa na skupščini vsem delničarjem, ki so na dan 17. 7. 1997 vpisani v
delniško knjigo podjetja.
5. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov stalnega nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.
Začasni nadzorni svet predlaga sprejem
sklepa: razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta.
Izvolijo se predlagani člani nadzornega
sveta – predstavniki delničarjev in se
skupščina seznani, katerega člana nadzornega sveta je izvolil svet delavcev.
6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem sklepa: sprejem se predlog uprave o višini sejnine članov nadzornega sveta.
7. Sprejem sklepa o imenovanju revizijske družbe za leto 1997.
Začasni nadzorni svet predlaga sprejem
sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto
1997 se imenuje revizijska družba Audit,
d.o.o., Murska Sobota.
8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem sklepa: družba oblikuje
sklad lastnih delnic v višini 10% osnovnega
kapitala. Vir za oblikovanje sklada predstavljajo rezerve.
9. Vprašanje in predlogi delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
delničarjem vsak delovnik od 10. do 13. ure
na sedežu družbe.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
vloženi v pisni obliki v roku 7 dni po objavi
tega sklica začasni upravi.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so na dan 17. 7. 1997
vpisani v delniško knjigo.
Delničarji in pooblaščenci se naprošajo,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo na
sedežu družbe najkasneje 3 dni pred
skupščino.
Pisna pooblastila morajo pooblaščenci
deponirati na sedežu družbe do vključno
14. 7. 1997.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščeni
se identificirajo z osebnim dokumentom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje v istih prostorih eno uro kasneje.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Agroservis, d.d.,
začasna uprava

Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo za leto 1996 v predloženem besedilu.
Mnenje začasnega nadzornega sveta: začasni nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme letno poročilo začasne uprave za
leto 1996 v predloženem besedilu.
9. Odločanje o sklepu o uporabi dobička
za leto 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se predlagani sklep o uporabi dobička za leto 1993,
1994, 1995 in 1996.
10. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: oblikuje se sklad
lastnih delnic.
11. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: izvolijo se člani nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: ugotovi se, da so
pristojni organi soupravljanja podjetja izvolili dva člana nadzornega sveta.
12. Obravna in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina za revizorja imenuje predlagano revizorsko družbo.
13. Obravnava in določitev sejnine članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: določi se sejnina članom nadzornega
sveta v predlagani višini.
14. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zasotpniki. Pozivamo delničarje ali pooblaščence, da najavijo
svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in za čas pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Predlogi sprememb statuta in celoviti
predlogi sklepov za vsako točko dnevnega
reda in gradiva, ki spremembe statuta in
sklepe obrazlaga ter druge informacije so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
pri Šeruga Marjanu vsak delovnik od 11. do
12. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega sklica svoje pripombe ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo začasni upravi. Začasna
uprava in začasni nadzorni svet bosta o
utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in bosta o spreminjevalnih predlogih
najpozneje 12 dni po sklicu skupščine obvestila imenske delničarje. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob
10. uri. Pri ponovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega
kapital.
Mlinopek, d.d.
začasna uprava

Ob-2504
Začasna uprava družbe Mlinopek, d.d.,
Murska Sobota, vabi delničarje na
1. sejo skupščine
Mlinopek, d.d., Murska Sobota
Okrožno sodišče v Murski Soboti je dne
26. 9. 1996 registriralo delniško družbo in
potrdilo statut. Začasna uprava ugotavlja,
da so s tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine. Začasna uprava sklicuje skupščino dne
15. 7. 1997 ob 9. uri na sedežu družbe v
Murski Soboti, Industrijska 11.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti. Začasna uprava otvori skupščino in ugotovi, ali je na skupščini zastopanih toliko delnic, da skupščina
lahko zaseda.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in notarja.
Na predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta se izvoli organe skupščine.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se poslovnik skupščine v predloženem besedilu.
6. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninske preobrazbe podjetja. Predlog sklepa začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta:
sprejme se poročilo o lastninski preobrazbi podjetja.
7. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se sprememba statuta v predloženem besedilu.
8. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1996.
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Ob-2505
Uprava družbe Holding Hidria, d.d., Podjetje za ustanavljanje in upravljanje družb, s
sedežem v Sp. Idriji, Sp Kanomlja 23, sklicuje na podlagi 7.2. točke statuta delniške
družbe

ženja delničarjev delniške družbe H & R,
sklicujem

sprejme predlog pokrivanja izgube za leto
1996.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe
DAN, d.d., Ljubljana za leto 1997 se imenuje predlagana revizorska družba.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja so pooblastila shranjena na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, vključno do dne 11. 7.
1997.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom skupščine zaradi vzpostavitve evidenc. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu družbe vsak delovni dan do 15. 7.
1997 pri Mirjani Zoretič od 10.30 do 12.30.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko svoje protipredloge vložijo v 7 dneh po objavi sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno v tajništvu uprave družbe na Vojkovi 78, Ljubljana.
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.
DAN, d.d., Ljubljana
uprava

3. skupščino delničarjev,
ki bo v torek 15. 7. 1997, v prostorih
Kendovega dvorca, Na griču 2, v Spodnji
Idriji, ob 16. uri.
I. Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti.
Izvolitev predsednika skupščine.
Imenovanje preštevalca glasov.
Imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
2. Obravnava letnega poročila Holdinga
Hidria, d.d., za leto 1996, na podlagi mnenja nadzornega sveta in revizorske hiše Coopers & Lybrand.
3. Predlog o razporeditvi dobička.
4. Imenovanje revizorja.
5. Sprememba statuta.
6. Imenovanje člana v nadzorni svet.
II. Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsednika skupščine se izvoli Mojca Lukančič, za
štetje glasov pa Marta Repanšek in Tanja
Kenda.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Andrej Rozman iz Idrije.
K 2. točki dnevnega reda: skupščina Holdinga Hidria, d.d., sprejme letno poročilo o
poslovanju družbe za leto 1996, na podlagi
mnenja nadzornega sveta in revizorske hiše
Coopers & Lybrand.
K 3. točki dnevnega reda: dobiček za
leto 1996 ostane nerazporejen.
K 4. točki dnevnega reda: skupščina
imenuje za revizorja družbe za poslovno
leto 1997 revizijsko družbo Coopers &
Lybrand.
K 5. točki dnevnega reda: sprejme se
spremembe statuta v predloženem besedilu.
K 6. točki dnevnega reda: v nadzorni
svet se imenuje predlaganega člana.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 15. 7. 1996 ob
16. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne ob
17. uri, ne glede na višino zastopanega kapitala.
IV. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini.
V. Vpogled v gradivo
Gradivo na podlagi katerega so v tem
sklicu predlagani sklepi, si delničarji lahko
ogledajo na sedežu družbe v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 13. 6. 1997 dalje,
od 8. do 16. ure.
Vljudno vabljeni!
Holding Hidria, d.d.,
predsednik uprave
Ob-2506
Na podlagi 5.5. in 5.6. točke delniškega
sporazuma in pogodbe o ustanovitvi zdru-

3. zbor podpisnikov
delniškega sporazuma,
ki bo v petek 11. 7. 1997 ob 16. uri v
Kendovem dvorcu, Na griču 2 v Spodnji
Idriji
Dnevni red:
1. Otvoritev sestanka ter izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika ter
komisije za izvedbo glasovnja.
2. Izvolitev zaupnika, ki bo glasoval na
skupščini delničarjev.
3. Obravnava gradiva, ki ga bo obravnavala skupščina delničarjev 15. 7. 1997 in
glasovanje o posameznih točkah dnevnega
reda skupščine.
Vpogled gradiva
Gradivo bo na vpogled na sedežu družbe
v tajništvu uprave, vsak delovni dan od
13. 6. 1997 dalje od 8. do 16. ure.
Udeležba na sestanku
Sestanka zbora delničarjev se lahko udeležijo delničarji, ki so v okviru lastninskega
preoblikovanja Holding Hidria vpisali in
vplačali vsaj eno delnico oznake B ali C.
Udeležbo zbora naj delničarji predhodno najavijo na naslednje telefonske številke: 065/176-301, 176-335, 176-336.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja zbora delničarjev.
Navodila za glasovanje
Vsaka delnica daje en glas. Sklepi se
sprejemajo z navadno večino glasov prisotnih.
Načini glasovanja
Osebno, po pooblaščencu na zboru na
podlagi priložene glasovnice. Pooblastilo
mora biti pisno in vsebovati ime in priimek,
naslov ter EMŠO pooblaščenca in podpis.
Vljudno vabljeni!
Holding Hidria, d.d.
predsednica zbora delničarjev
Št. 22/97
Ob-2507
Na podlagi 49. člena statuta DAN, d.d.,
Ljubljana, sklicuje uprava družbe
4. redno skupščino
družbe DAN, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek 15. 7. 1997 ob 15. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova 78.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in potrditev
notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se predsednik skupščine in
dva preštevalca glasov ter potrdi notar.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju delniške družbe za leto 1996
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagano poročilo o poslovanju delniške družbe v letu 1996.
4. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se

Št. 581
Ob-2508
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 47. ter 48. člena statuta
delniške družbe Cementarne Trbovlje, d.d.,
Kolodvorska c. 5, Trbovlje, začasna uprava
sklicuje
1. redno skupščino
Cementarne Trbovlje, d.d., Trbovlje,
ki bo dne 17. 7. 1997 ob 11. uri v predavalnici Delavskega doma v Trbovljah.
Vabimo delničarje oziroma njihove
pooblaščence ali zastopnike, da se skupščine udeležijo.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov:
– predsednika skupščine,
– dva preštevalca glasov,
– tri člane verifikacijske komisije,
– notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, tri člane
verifikacijske komisije in notarja.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe.
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3. Poslovno poročilo za leto 1996 na podlagi mnenja začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za obdobje 1993–1995 in revidirano
poslovno poročilo za leto 1996.
4. Predlog delitve dobička za obdobje
1993 do 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog delitve dobička za obdobje 1993–1996 v revalorizirani višini na dan 31. 12. 1996, ki
se razporedi na dan 1. 1. 1997 po predlogu.
5. Razrešitev začasnega nadzornega sveta ter izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razrešuje začasni nadzorni svet ter izvoli nove člane
nadzornega sveta.
6. Določitev višine sejnin za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: določi se sejnina za člane nadzornega sveta in za predsednika nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorske hiše: predlog
sklepa: imenuje se Coopers & Lybrand, d.d.,
za revizorsko hišo oziroma pooblaščenega
revizorja.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi družbe Cementarne
Trbovlje, d.d., Trbovlje, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure v tajništvu družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v
7 dneh po objavi tega sklica v kadrovsko
splošni sektor družbe Cementarne Trbovlje,
d.d., Trbovlje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine prijaviti svojo udeležbo za
skupščino in dostaviti pooblastilo v kadrovsko splošni sektor družbe, zaradi priprave
glasovnic in priprave prostora za skupščino.
Člani začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine
tudi če niso delničarji.
Glasovalno pravico uresničujejo vse navedene imenske delnice (A, B, C, G).
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami oziroma drugo ustrezno obliko glasovanja, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležencev.
Pooblastila morajo biti pisna.
prostor, kjer bo zasedanje skupščine, bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost in
razdelile glasovnice oziroma ustrezne kartice za izvedbo glasovanja.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prostoru ob 12. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.
Cementarna Trbovlje, d.d.
začasna uprava

Št. 32/97
Ob-2452
V skladu z 287. in 288. členom zakona o
gospodarskih družbah začasna uprava družbe Alpos, d.d., sporoča
nasprotne predloge delničarjev
k dnevnemu redu 1. skupščine Alpos
d.d., ki je sklicana 24. 6. 1997 ob 10. uri v
hotelu Alpos Šentjur, Ul. Valentina Orožna
4, Šentjur.
Nasprotne predloge je posredovala Krekova pooblaščena družba za upravljanje,
d.o.o. PID Skala in sporočila, da bo na
skupščini ugovarjala predmetnemu predlogu sklepa ter da bo druge delničarje pripravila do tega, da bodo glasovali za nasprotne
predloge.
Nasprotni predlog
k 3. točki dnevnega reda
Ne sprejme se poslovnik o delu skupščine v predlaganem besedilu, temveč se sprejme poslovnik o delu skupščine po predlogu
Krekove PID Skala.
Utemeljitev nasprotnega predloga:
Predlagano vsebino poslovnika o delu
skupščine, ki ga je predlagala začasna uprava, delničar Krekova PID Skala spreminja
in dopolnjuje le v smislu uskladitve z zakonom o gospodarskih družbah in racionalizacijo glede na določila, ki jih tako ali
tako ureja že zakon (konkretni predlog
sprememb in dopolnitev je priložen – priloga 1).
Stališče začasne uprave:
Začasna uprava nasprotnemu predlogu
ne nasprotuje.
Nasprotni predlog
k 8. točki dnevnega reda
Skupščina ne sprejme predlaganih sprememb in dopolnitev statuta, temveč sprejme predlagane spremembe in dopolnitve,
kot jih predlaga Krekova PID Skala.
Utemeljitev nasprotnega predloga
Delničar Krekova PID Skala se strinja z
vsebino predloga, ki ga podaja začasna uprava, vendar predlog sprememb in dopolnitev
statuta dopolnjuje še s predlaganimi spremembami in dopolnitvami, kot so navedene
in konkretizirane v prilogi 2.
Stališče začasne uprave
Začasna uprave se strinja z nasprotnim
predlogom, saj ne predstavlja sprememb dosedanjega predloga. Istočasno pojasnjuje, da
se je pri predlaganju sprememb statuta osredotočila na osrednjo točko skupščine, to je
povečanje osnovnega kapitala in temu primerno predlagala spremembe statuta. Tudi
začasna uprava ima še več predlogov za
spremembe statuta, ki pa jih iz prej navedenih razlogov ni podala. Vse svoje predloge
je nameravala usklajene z večino delničarjev predlagati na naslednji skupščini Alpos,
d.d.
Kjer nasprotni predlog ni konkretiziran oziroma zahteva usklajevanje, bo
uprava usklajen predlog posredovala na
skupščini.
Prilogi 1. in 2. kot nadaljevanje utemeljitve, vsaka zase presegata 100 besed, zato
sta delničarjem na vpogled na upravi družbe Alpos, d.d., Šentjur, Ul. Leona Dobrotniška 2, vsak dan od 12. do 13. ure od dneva
objave nasprotnih predlogov.
Alpos, d.d.,
začasna uprava
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Razne objave
Št. 31/97
Ob-2554
Na podlagi 5. odstavka 84. člena zakona
o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93) in
22. člena statuta Ekološko razvojnega Sklada Republike Slovenije, d.d., (Ur. l. RS, št.
9/96) in na podlagi sklepa Vlade RS z dne
29. 5. 1997 objavljam
vpis
novo izdanih delnic za povečanje
osnovnega kapitala Ekološko razvojnega
sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana
Upravni odbor Ekološko razvojnega
sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: sklad) je na svoji
37. seji dne 16. 4. 1997 ob obravnavi letnega poročila sklada za leto 1995 ugotovil
povečanje pridobljenih sredstev sklada v višini 1.827,392.209,55 SIT in predlagal Vladi RS, da izda sklep o izdaji delnic četrte
emisije.
Vlada RS je na svoji 15. seji dne 29. 5.
1997 zadolžila sklad, da izda 18.273 delnic
četrte emisije z nominalno vrednostjo posamezne delnice 100.000 SIT v skupnem znesku 1.827,300.000 SIT na dan 1. 1. 1996.
Delnice glasijo na ime Republike Slovenije, so navadne, niso v pravnem prometu in
so v nematerializirani obliki.
Delnice četrte emisije se zavedejo v delniško knjigo. Do 1. 1. 1996 je upravni odbor Sklada izdal 20.438 delnic prve, druge
in tretje emisije z nominalno vrednostjo
100.000 SIT.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije d.d. Ljubljana
Št. 30-07/97
Ob-2556
Na podlagi 8. člena uredbe o merilih,
pogojih in postopku za dodelitev sredstev
za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Uradni list RS,
št. 33/97) objavlja Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
javni razpis
za dodelitev sredstev za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtoni
narodni skupnosti
1. Predmet razpisa so posojila za naložbe v razvoj kmetij, dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah, zadružnih organizacij, malega
gospodarstva ter naložbe v druge proizvodne in storitvene objekte in opremo v gospodarstvu.
2. Pravico kandidiranja imajo fizične
osebe, pripadniki avtohtone narodne skupnosti in pravne osebe v večinski lasti pripadnikov avtohtone narodne skupnosti oziroma je njihov ustanovitelj narodna skupnost, za naložbe na območjih, kjer živijo
pripadniki avtohotnih narodnostnih skupnosti.
3. Sredstva za ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti se
namenijo za isti projekt le enkrat.
4. Investitorji, ki so jim bila sredstva v
letih 1991, 1992, 1993 in 1994 odobrena v
okviru natečajev za spodbujanje razvoja de-
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mografsko ogroženih območij, ne morejo
sodelovati na javnem razpisu za dodelitev
sredstev po tej uredbi z istimi projekti.
5. Projekt, s katerim prosilec kandidira
za sredstva iz tega razpisa, mora izpolnjevati kriterije iz 10. člena zakona o uporabi
sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95).
6. Sredstva v obliki posojila pridobi prosilec, ki ima med viri financiranja najmanj
15% lastnih sredstev. Posojila za posamezne vrste investicij se dodeljujejo največ do
60% predračunske vrednosti naložbe, po
obrestni meri TOM + 3%, z dobo vračanja 7
let in moratorijem od 6 mesecev do 2 let.
7. Za pridobitev sredstev v obliki posojila pod pogoji iz 6. tč. mora prosilec predložiti naslednjo dokumentacijo:
– prijavo,
– izpolnjen obrazec A za projekte s področja razvoja kmetij in dopolnilnih dejavnosti, oziroma obrazec B za projekte s področja malega gospodarstva, drugih proizvodnih in storitvenih dejavnosti in opreme v gospodarstvu, iz odredbe o določitvi
obrazca A (vloga za dodelitev sredstev za
ustvarjanje gospodarske osnove na avtohtoni narodni skupnosti za leto 1995 in obrazca
B (vloga za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove na avtohtoni narodni skupnosti za leto 1995) (Ur. l. RS, št.

69/95) s prilogami, kot so navedene v 10.
členu uredbe o merilih, pogojih in postopku
za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Uradni list RS, št. 69/95),
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih.
Za pridobitev posojila v vrednosti do 2
miljona SIT predloži prosilec samo izpolnjen ustrezen obrazec in dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih.
Prednost pri pridobivanju sredstev ima
prosilec, ki ima pozitivno mnenje pristojne
območne enote kmetijsko pospeševalne
službe, oziroma pozitivno mnenje lokalnega pospeševalnega centra za razvoj malega
gospodarstva oziroma svetovalca pospeševalne mreže za malo gospodarstvo z licenco
Ministrstva za gospodarske dejavnosti o
gospodarski upravičenosti investicije s področja malega gospodarstva in sklenjeno pogodbo s poslovno banko o odobrenem kreditu.
9. Rok za oddajo prijav je 25. julij 1997.
Prijave, naslovljene na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, vložijo prosilci na
upravnih enotah, v Murski Soboti, Lendavi,
Kopru, Izoli in Piranu.
10. Prosilci, ki jim bodo sredstva odobrena s sklepom Ministrstva za ekonomske
odnose in razvoj, bodo sklenili kreditno pogodbo o črpanju sredstev z pooblaščeno ban-

ko. Uporabniki kreditov so ob podpisu pogodbe dolžni predložiti pogodbo z zavarovalnico o zavarovanju kredita oziroma zastavo premoženja.
Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj
Ob-2589
Na osnovi 15. člena zakona o sistemih
zvez (Ur.l. SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90),
zakona o standardizaciji (Ur.l. RS, št. 1/95),
pravilnika o preverjanju skladnosti in izdaji dovoljenj za priključitev telekomunikacijske opreme na javno telekomunikacijsko omrežje (Ur.l. RS, št. 16/95), pravilnika
o uporabi predpisov s področja telekomunikacij (Ur.l. RS, št. 66/94), 4. in 5. člena
ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
1/91) ter na zahtevo posameznih vlagateljev za pridobitev dovoljenja za vgradnjo
določene telekomunikacijske opreme v javno telekomunikacijsko omrežje Republike
Slovenije, je Uprava RS za telekomunikacije Ministrstva za promet in zveze Republike Slovenije v navedenem obdobju odobrila
telekomunikacijsko opremo
v obdobju med januarjem in junijem
1997
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Uprava za telekomunikacije, Ljubljana
Ob-2555
Na osnovi 10. in 11. člena statuta Občine
Semič (Ur. l. RS, št. 38/95 in 35/96) in na
osnovi 5. člena pravilnika o dodeljevanju
sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in
kmetijstva v Občini Semič (Ur. l. RS, št.
30/96) je Občinski svet Občine Semič na
svoji seji dne 29. 5. 1997 sprejel sklep, da
se objavi
javni razpis
za dodelitev sredstev za
subvencioniranje realne obrestne mere
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in
kmetijstva v Občini Semič za leto 1997
1. Predmet razpisa
Občina Semič bo iz proračuna Občine
Semič za leto 1997 (Ur. l. RS, št. 15/97)
namenila za subvencioniranje realne obrestne mere kreditov:
– za razvoj malega gospodarstva
2,000.000 SIT;
– za razvoj kmetijstva 650.000 SIT.
2. Merila in pogoji:
2.1 Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetniki posamezniki,
– podjetja v zasebni in mešani lasti z do
50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem državnem
upravnem organu vložili zahtevo za izdajo

dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis
v sodni register, da izpolnjujejo pogoje za
pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti, izvajanje subvencioniranja se prične
po predložitvi izdanega dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji, iz katere si plačuje kmečko
zavarovanje najmanj en član.
Pogoj za odobritev subvencije je, da je
sedež firme in poslovni prostori na področju Občine Semič in da je kraj investicije na
območju Občine Semič
2.2 Subvencioniranje realnih obrestnih
mer je namenjeno za namenske kredite enotam malega gospodarstva, ki delujejo kot
samostojni podjetniki posamezniki ali kot
podjetje v zasebni oziroma mešani lasti, oziroma kmetom, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev
poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:
a) za razvoj malega gospodarstva v:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo
poslovnih prostorov;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– odpiranje delovnih mest, povezanih z
ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva;
– uvajanje sodobnih tehnologij v enote
malega gospodarstva, ki so energetsko varčne in ekološko neoporečne;
– turistične kapacitete in programe;

b) za razvoj kmetijstva v:
– graditev, prenovo in adaptacijo gospodarskih objektov kmetije;
– nakup in posodobitev opreme;
– razširitev in posodobitev ter pridobivanje novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti;
– za nakup in urejanje kmetijskih zemljišč ter združevanje parcel;
– za programe predelave in trženja
– za privez pitancev.
2.3 Subvencije se prednostno odobrijo
prosilcem, ki izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– obrestna mera znaša TOM + 10%;
– so najeli kredit v letu 1997 oziroma v
drugi polovici leta 1996;
– niso prejeli subvencijo obrestne mere
od sklada za razvoj ali druge državne institucije, imajo pa kredit pri banki pod enakimi pogoji, kot jih zahteva sklad za razvoj.
2.4 Višina subvencije
Subvencionira se do 6 odstotnih točk
realne obrestne mere posojilodajalca.
Sredstva za subvencioniranje realne
obrestne mere se dodelijo le za kredite, najete po 1. 1. 1995 z vračilno dobo daljšo od
dveh let.
Pogodbo o subvencioniranju realne obrestne mere se sklene za leto 1997.
3. Vsebina vloge
3.1 Kratko predstavitev prosilca - vloga.
3.2 Poslovni načrt - opis razvojnega programa s pričakovanimi učinki.
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3.3 Dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika oziroma družbe;
dokazilo o začetem postopku pridobivanja
dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču oziroma za
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo potrdilo ZZZS, da so kmečki zavarovanci.
3.4*
– overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanje razvoja malega gospodarstva oziroma pospeševanja razvoja kmetijstva in
* amortizacijski načrt.
3.5 Potrdilo o plačanih zapadlih davkih
in prispevkih
* za fizične osebe - potrdilo davčne službe
* za pravne osebe - dokazilo o boniteti
podjetja (BON 1 in 2 oziroma BON 3),
* začetniki pa oceno uspešnosti investicije, ki jo izdela banka.
3.6 Dokazila o številu zaposlenih oseb
za nedoločen čas na dan 1. 6. 1997 (fotokopije obrazcev prijav delavcev v zavarovanje).
3.7 Kopije dokazil o že plačanih realnih
obrestih v letu 1997.
3.8 Mnenje posojilodajalca.
Opomba: Prosilci, ki so v letu 1996 prejeli subvencijo in ponovno prosijo za leto
1997 za isti kredit, vlogi ne rabijo priložiti
dokumente pod točko 3.2, 3.3, 3.4 (razen
amortizacijskega načrta) ter 3.8.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo začne teči od objave in
traja do 15. 8. 1997 oziroma do porabe sredstev.
5. Vloge za dodelitev subvencij pošljite
na naslov: Občina Semič, Semič 14, 8333
Semič.
Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom “Ne odpiraj - prijava na
javni razpis za subvencije“ in z navedbo
dejavnosti (malo gospodarstvo oziroma
kmetijstvo) ter z imenom in naslovom prosilca.
Prosilci so dolžni za vsak kredit posredovati samostojno vlogo, razen v primeru,
da je prosilec pridobil dva ali več kreditov
za isti namen od različnih kreditodajalcev
in ima vse vire kreditov navedene v enotnem poslovnem načrtu oziroma razvojnem
programu.
Sklep o odobritvi subvencije je dokončen.
Po odobritvi subvencije sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Semič, v kateri
so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank.
Namensko uporabo sredstev iz posojilne
pogodbe preverja Komisija za dodeljevanje
sredstev.
6. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
7. Vse potrebne dodatne informacije dobite na Občini Semič (Marjanca Lamut, tel.
67-083).
Občinski svet občine Semič

natečaj
za oddajo poslovnega prostora v
univerzitetnem športnem centru na
Koroški cesti 130 v Mariboru
Univerza v Mariboru odda za nedoločen čas najboljšemu ponudniku poslovni
prostor v Univerzitetnem športnem centru
v izmeri 45,90 m2 namenjen za gostinsko
dejavnost in pripadajoče sanitarije v izmeri 12,50 m2 pod naslednjimi splošnimi pogoji:
– da bo bodoči najemnik poslovni prostor, ki je sedaj zgrajen do IV. gradbene
faze usposobil z lastnimi sredstvi,
– da bo celotne stroške projekta PGD,
PZI in potrebnih dovoljenj za usposobitev
poslovnega prostora,
– da bo poslovni prostor usposobil v 2
do 4 mesecih.
Izhodiščna mesečna najemnina za m 2
znaša po dokončanju vseh finalnih del 2.300
SIT.
Bodočemu najemniku se bo lastni vložek priznal v višino najemnine v obdobju
petih let.
Gradbeno in uporabno dovoljenje za usposobitev poslovnega prostora pridobi najemodajalec v sodelovanju z bodočim najemnikom.
Ogled poslovnih prostorov bo od 16. 6.
1997 do 20. 6. 1997 od 12. do 14. ure.
Posebni pogoji:
1. Prijave na natečaj je treba predložiti
na prijavnici, ki jo interesenti dobijo na Univerzi v Mariboru, Krekova 2, tajništvo v I.
nadstropju, proti plačilu stroškov natečaja v
znesku 5.000 SIT.
Znesek se nakaže na žiro račun Univerze
v Mariboru št. 51800-603-30869 z navedbo
prijavnina za oddajo poslovnega prostora.
Prijavi mora ponudnik priložiti še:
– dokazilo o strokovni usposobljenosti,
– kratko poročilo o dosedanji dejavnosti,
– registracijo poslovne dejavnosti,
– natančen opis dejavnosti, ki jo bo
opravljal – predstavitev programa,
– dokazilo o poravnanih družbenih in
ostalih obveznostih (APP RS in Uprava
družbenih prihodkov),
– dokazilo o plačilu varščine v višini
enomesečne izhodiščne najemnine na ŽR
Univerze v Mariboru št. 51800-603-30869
z navedbo Varščina.
2. Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika:
– cena za m 2,
– rok dokončanja vseh del.
3. Rok za prijavo na natečaj je 15 dni in
se prične šteti z dnem objave v časopisu.
4. Izpolnjeno prijavo z navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj ponudnki
pošljejo priporočeno po pošti na naslov:
Univerza v Mariboru, Krekova ul. 2 z oznako: Za javni natečaj.
Pomanjkljivih vlog in tistih, ki ne bodo
oddane v roku, komisija ne bo obravnavala.
O rezultatih natečaja bodo ponudniki obveščeni v roku petnajstih dni po seji komisije.
Ponudnik, ki bo izbran, mora pred prevzemom prostorov položiti varščino v višini
6 mesečne najemnine.
Varščina se ne obrestuje.

Ob odpovedi poslovnega prostora pred
rokom usposodobitve varščina ne bo vrnjena.
Univerza v Mariboru

Ob-2437
Univerza v Mariboru, Krekova ul. 2, Maribor, razpisuje na podlagi 6. sklepa 10. seje
Upravnega odbora Univerze v Mariboru, z
dne 2. 6. 1997

Ob-2560
Na podlagi 7. člena pravilnika o pogojih in postopku za pridobivanje proračunskih sredstev namenjenih za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, je občinski
svet dne 3. 6. 1997 sprejel sklep, da se
objavi
razpis
za podelitev dolgoročnih kreditov s
subvencijo dela obrestne mere pri
kreditih za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v
Občini Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Skupen znesek razpisanih kreditov je
47,000.000 SIT.
2. Namen kreditiranja je pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, in sicer za:
– samozaposlovanje,
– povečanje zaposlovanja oziroma za
pridobitev novih delovnih mest,
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo
poslovnih prostorov,
– nakup in posodobitev opreme,
– povečanje turističnih prenočitvenih
zmogljivosti z gostinsko ponudbo.
3. Doba vračanja kreditov: do 5 let.
4. Izhodiščna obrestna mera za prvovrstne kreditojemalce, ki je trenutno veljavna in
je T + 3,5% letno.
Višina kredita praviloma znaša do 40%
predračunske vrednosti investicije oziroma
največ 10,800.000 SIT.
Obroki se praviloma plačujejo trimesečno v skladu s kreditno pogodbo.
5. Prošnjo za kredit s potrebnimi prilogami vložijo prosilci osebno v tajništvu Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Ul.
Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova.
6. Za posojilo lahko zaprosijo obrtniki
in gospodarske družbe, ki imajo sedež in
objekt obratovalnice oziroma družbe na območju občine in ki nimajo več kot 50 zaposlenih delavcev. Za posojilo lahko zaprosijo
tudi občani, ki so pri pristojnem občinskem
organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja
za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni
register in priložiti vse predpisane dokumente za ustanovitev družbe.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka, se sredstva dodeljujejo le prosilcem s
slovenskim državljanstvom in s stalnim bivališčem v občini.
7. Posojila se prednostno dodeljujejo
prosilcem in dejavnostim, ki izpolnjujejo še
naslednje kriterije:
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki so prednostne v programu razvoja občine,
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene kapacitete in ustvarjajo možnost za
nove zaposlitve za nedoločen čas na območju občine,
– razširjajo obstoječe proizvodne in storitvene dejavnosti in s tem odpirajo nova
delovna mesta,
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– zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve občanom in turistom,
– zagotavljajo ekološko neoporečen
proizvodni proces,
– v zadnjih dvanajstih mesecih niso odpuščali delavcev.
8. Razpis bo odprt od 10. dne po objavi v
Uradnem listu RS, pa do izčrpanja namenskih sredstev.
9. Prošnja za kredit mora vsebovati:
– ime in priimek ter stalno bivališče prosilca oziroma sedež družbe,
– dejavnost in naslov ter številko žiro
računa in naslov banke,
– višino zaprošenega kredita,
– opis investicije z obrazložitvijo in predračunsko vrednost investicije z viri financiranja in terminskim planom investicije.
10. Prošnji za kredit morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– kratko predstavitev prosilca,
– potrdilo o vpisu obratovalnice v register obratovalnic oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni register (registracija podjetja z
vsemi prilogami) in dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali potrdilo, da je občan pri
pristojnem upravnem organu vložil zahtevek za izdajo obrtnega dovoljenja ter priložil vse predpisane dokumente za ustanovitev obratovalnice oziroma dovoljenja za
opravljanje dejavnosti podjetja,
– potrdilo o plačanih obveznostih državi,
– potrdilo o premoženjskem stanju (fizične osebe),
– dokazilo o namenu porabe posojila,
– dokazilo o kreditni sposobnosti prosilca, ki je za fizično osebo, zasebnika in
samostojnega podjetnika: davčna napoved
za leto 1996 in podatki poslovanja v letu
1997 (obrazec) ter prikaz denarnih tokov
za celotno obdobje vračanja kredita; za
podjetja pa zaključni račun za leto 1996
(bilanca stanja in uspeha) ter tekoči podatki poslovanja v letu 1997 (obrazec), prikaz
denarnih tokov za celotno obdobje vračanja kredita,
– overjeno kupoprodajno pogodbo, predračun ali račun, če gre za nakup poslovnih
prostorov in opreme,
– druge podatke, ki jih zahteva banka,
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del,
če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih
prostorov,
– analizo finančnih in drugih učinkov investicije.
11. Komisija za dodeljevanje posojil bo
v roku 30 dni po vložitvi prošnje sprejela
ustrezen sklep. Sklep se posreduje posameznemu prosilcu najkasneje v roku 8 dni po
sprejemu in je dokončen.
Po sprejemu sklepa o dodelitvi kredita
se vsak posamezni prosilec zglasi v Novi
Ljubljanski banki, d.d., Podružnica Vič-Notranjska, kjer se kredit v skladu z merili in
postopki za obravnavanje naložb Nove LB,
d.d., odobri in sklene kreditna pogodba.
12. Po odobritvi posojila sklene vsak posamezni posojilojemalec v skladu z določili
pravilnika posojilno pogodbo z banko, v kateri so določene vse medsebojne pravice in
obveznosti pogodbenih strank.
Strokovno finančna dela, vključno z zavarovanjem vračila posojila, opravlja banka.

13. Potrebne obrazce in informacije dobijo prosilci na sedežu Nove Ljubljanske
banke, d.d., Podružnica Vič-Notranjska, Poslovalnica Trnovo, Riharjeva 26, 1000 Ljubljana, pri Tomažu Milavcu, tel. 333-515,
vsak delovni dan (od ponedeljka do petka)
med 8. in 15. uro.
Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun št. 50700-630-7010105 pri
Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet Celje s pripisom “varščina za javno
dražbo”.
Pred začetkom javne dražbe se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom.
Varščino bomo uspešnemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa brez obresti
vrnili v 3 dneh po končani dražbi.
Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora prodajno pogodbo skleniti najkasneje v 8 dneh
po končani dražbi. Celotno kupnino pa plačati v roku 15 dni po podpisu pogodbe.
Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine
v določenem roku se prodaja razveljavi, plačana varščina pa bo zadržana.
Prometni davek, druge dajatve in stroške
v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
Kupec kupi premičnine v stanju, v kakršnem je, brez kasnejših ugovorov, po načelu videno-kupljeno.
Ogled premičnine je mogoč ob delavnikih od 8. do 13. ure na dvorišču občinske
zgradbe, Trg celjskih knezov 9.
Informacije posreduje Mestna občina Celje, tel. 484-822, Zdenka Žohar.
Mestna občina Celje

Št. 450
Ob-2561
Ljubljanska banka – Koroška banka, d.d.,
Slovenj Gradec, v skladu s statutom objavlja
ponudbo
za odkup rednih delnic LB Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, in sicer:
– 1.617 rednih delnic, ki glasijo na ime
Koroška zadružna hranilno kreditna služba,
p.o., Slovenj Gradec.
Vrednost ene delnice znaša 18.000 SIT.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji LB – Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, ki v roku 15 dni s
pismenim sporočilom izjavijo, da sprejemajo ponudbo.
Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.
Ljubljanska banka
Koroška banka, d.d.,
Slovenj Gradec
Št. 061
Ob-2562
Skladno s 7. členom statuta Banke Koper, d.d. in poslovnikom o postopku prodaje
imenskih delnic Banke Koper, vas obveščamo o prodaji naslednjih rednih delnic Banke Koper, d.d.:
Prodajalec

Št. delnic Cena za delnico

INDE Koper, p.o.

1.811

10.000

Obstoječi delničarji Banke Koper imajo
prednostno pravico odkupa, ki jo lahko uveljavljajo 15 dni od objave v Uradnem listu
RS. Interesenti naj pošljejo svoje ponudbe
na naslov: Banka Koper, d.d., oddelek vrednostnih papirjev, Pristaniška 14, Koper, oziroma na faks 066/451-369.
Banka Koper, d.d.
direktor
Ob-2563
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja
javno dražbo
za prodajo počitniške prikolice,
ki bo dne 17. 6. 1997 ob 14. uri v
prostorih MOC, zgornja stranska dvorana
Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9.
Predmet prodaje je počitniška prikolica
Adria tip 450-0/8, leto proizvodnje 1982
invent. št. 3464, tovarn. št. 4110080330 po
izklicni ceni 220.000 SIT.
Na dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije.
Predstavnik pravne osebe se mora izkazati s pisnim pooblastilom ali overjenim izvodom izpisa iz registra, fizične osebe pa z
osebnim dokumentom pri čemer mora predložiti tudi potrdilo o državljanstvu.

Št. 466-83/96
Ob-2564
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, objavlja na podlagi 8. in 9. člena zakona o prometu z nepremičninami (Ur. l.
SRS, št. 19/76 in 42/84) ter sklepa Občinskega sveta občine Grosuplje z dne 25. 9. 1996
javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora na
Adamičevi 8, Grosuplje
1. Predmet prodaje je poslovni prostor,
lociran v pritličju poslovno-stanovanjskega
objekta, Adamičeva 8, Grosuplje, v izmeri
62,91 m2 .
2. Izklicna cena 6,894.116,40 SIT.
3. Osnovni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom o državljanstvu Republike Slovenije.
Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen izpis iz sodnega registra.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun Občine Grosuplje, št. 50130630-810272 s pripisom za dražbo, v roku 15
dni po objavi v Uradnem listu RS in v istem
roku oddati pismeno ponudbo v zapečateni
kuverti z oznako “za javno dražbo – Poslovni prostori”.
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po javni dražbi ter plačati celotno kupnino v roku 15 dni
po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je
odstopil od nakupa. V tem primeru plačana
varščina zapade v korist prodajalca.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bomo varščino vrnili v treh dneh po dražbi,
brez obresti.
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Kupec mora plačati davek na promet nepremičnin in vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva.
4. Drugi pogoji
V primeru večjega števila dražiteljev, se
bo izklicna cena povečevala za 1%.
Dražitelji so seznanjeni, da je v dotičnem poslovnem prostoru najemnik, ki ima
sklenjeno najemno razmerje za nedoločen
čas. Prav tako je najemnik v soglasju z lastnikom obnovil celotni poslovni prostor, kar
pomeni, da bremeni uspelega dražitelja tudi
povrnitev stroškov vlaganja. Ti stroški niso
zajeti v izklicni ceni.
Dražitelji so seznanjeni, da lastnik v dotičnem poslovnem prostoru ne bo dovolil
opravljanje gostinske dejavnosti, kar bo bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
odproda poslovnega prostora nobenemu dražitelju. V tem primeru bo dražiteljem vrnil
varščino v treh dneh po javni dražbi, brez
obresti.
Prodajalec si v primeru odprodaje poslovnega prostora pridržuje predkupno pravico za dobo dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
5. Javna dražba bo v torek, 1. 7. 1997 ob
12. uri v prostorih Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje – sejna soba (I. nadstropje).
6. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 061/761-211. Po predhodni najavi je
mogoč tudi ogled poslovnega prostora.
Občina Grosuplje

Javna dražba bo 18. 6. 1997 ob 10. uri
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Tavčarjeva 9, v sobi 307/III.
Možnost ogleda in vse ostale podatke dobite pri stečajni upraviteljici, tel.
1686-373.
J & J, d.o.o., Domžale

Pogodba o prodaji mora biti sklenjena v
roku 15 dni po javni dražbi. Če pogodba ni
sklenjena v tem roku, zapade ostanek varščine in se po odbitku stroškov postopka prenese v last Občine Izola. V pogodbi morajo
biti navedene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank.
Kupec mora kupnino plačati v roku 30
dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Zastopniki pravnih in civilnih oseb so
dolžni predložiti pravnoveljavno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
Dražitelj, ki na javni dražbi ne uspe, dobi povrnjeno varščino najkasneje v roku 15
dni po izvedeni javni dražbi. Varščina se ne
obrestuje.
Dražitelju, ki na javni dražbi uspe, se
vplačana varščina odšteje od kupnine.
Prodajalec si v primeru predprodaje nepremičnine pridržuje predkupno pravico za
dobo 2 let od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Prodaja se vrši po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati v
zvezi s poslovno stavbo kasnejših reklamacij.
Kupec, kolikor je to fizična oseba, mora
izkazati državljanstvo Republike Slovenije.
Vse informacije v zvezi z odkupom poslovne stavbe dobijo interesenti pri strokovni službi Uprave za planiranje, urbanizem,
stanovanjske in gradbene zadeve, Postojnska 3, po tel. 67-277 ali 67-279 (Martin
Podbreznik). Ogled poslovne stavbe je možen po dogovoru.
Občina Izola

Ob-2565
Skladno s 154. členom zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji objavljamo
javno dražbo
za prodajo sanitarne opreme v skladišču
v Domžalah družbe J & J, d.o.o.,
Domžale – v stečaju
Izklicna cena je 2,000.000 SIT.
Cena se na javni dražbi viša po 1.000
SIT.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe. Fizične osebe se lahko
izkažejo z osebno izkaznico, pravne pa z
izpiskom iz sodnega registra oziroma samostojni podjetniki z odločbo o registraciji.
Kdor želi sodelovati na dražbi, mora
vplačati tri dni pred dražbo na žiro račun
podjetja št. 50105-690-000-0920425 varščino v višini 10% ter na dražbi predložiti
dokazilo o plačilu. Kupcu, ki bo na dražbi
uspel, bomo varščino vračunali v ceno.
Kupec mora kupnino plačati v 15 dneh
po javni dražbi.
Pogodbo bo kupec podpisal tri dni po
javni dražbi. Če kupec pogodbe ne podpiše
ali kupnine ne plača, se šteje, da je odstopil
od nakupa, podjetje v stečaju pa zadrži plačano varščino.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bomo varščino vrnili v 3 dneh po končani
dražbi.
Kupec mora po nakupu sanitarno opremo takoj po plačilu celotne kupnine odstraniti iz skladiščnega prostora podjetja – v
stečaju, na svoje stroške. Kupec dobi sanitarno opremo brez dolgov in bremen. Prometni davek plača kupec.

Št. 466-81/94
Ob-2566
Župan Občine Izola, na podlagi sklepa
Občinskega sveta občine Izola, št. 466-81/
94 z dne 22. aprila 1996, pravilnika o pogojih in postopku prodaje poslovnih prostorov
ter drugih stavb (Uradne objave, št. 12/93),
zakona o prometu z nepremičninami (Ur. l.
SRS, št. 19/76) ter sklepa kolegija župana z
dne 27. 1. 1997 in 2. 6. 1997, ponovno
razpisuje
javno dražbo
za prodajo poslovne stavbe v Izoli,
Gregorčičeva 21
1. Predmet prodaje je zasedena poslovna
stavba – Osnovna šola Dante Alighieri z
italijanskim učnim jezikom, v Izoli, Gregorčičeva 21, stoječe na stavbni parceli št.
880/1 – st. stavba v izmeri 436 m2, rezervar
za gorivo v izmeri 19 m2 in dvorišče v izmeri 1.023 m2, vpisana v vl. št. 133 k.o. Izolamesto (podatki so katastrski in zemljiškoknjižni).
Poslovna stavba je v skladu z veljavno
zakonodajo last Občine Izola.
Izklicna cena je 158,357.980 SIT izračunana na dan 30. 4. 1997 in se revalorizira na
dan sklenitve pogodbe v skladu z indeksom
podražitve, ki ga mesečno objavlja Združenje za gradbeništvo in IGM.
Poslovna stavba, ki jo sestavlja glavna
šolska zgradba in stara stavba ob severni
strani glavne zgradbe je zasedena in je namenjena za vse dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o poslovnih prostorih v Občini
Izola (Uradne objave, št. 27/82) ter odloku
o spremembah in dopolnitvah odloka o poslovnih prostorih v Občini Izola (Uradne
objave, št. 39/89).
2. Predmet prodaje na javni dražbi je poslovni objekt Gregorčičeva 21, ki predstavlja poslovno stavbo s prizidkom rezervarja
za gorivo v izmeri 1.521,12 m2 ter dvorišče
v izmeri 1.023 m2.
3. Javna dražba za zgoraj navedeno prodajo poslovne stavbe z dvoriščem bo v četrtek, 26. junij 1997, ob 10. uri v prostoru
Uprave za planiranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene zadeve, Postojnska 3 (sejna
soba). Razpis javne dražbe se objavi v časopisu Delo in Uradnem listu RS.
4. V skladu s sklepom Občinskega sveta
občine Izola z dne 22. aprila 1996 je uporaba objekta s strani kupca možna šele po
preselitvi sedanjega najemnika v novozgrajene prostore.
5. Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo navedene nepremičnine in zemljiškoknjižni vpis niso vključeni v ceno in jih poravna kupec.
6. Ostali pogoji:
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe
vplačati varščino v višini 20% izklicne cene, ki mora biti nakazana en dan pred izvedbo javne dražbe na žiro račun št. 51430630-90025 – Izola-proračun.

Št. 466-81/94
Ob-2567
Župan Občine Izola, na podlagi sklepa
Občinskega sveta občine Izola, št. 466-81/
94 z dne 22. aprila 1996, pravilnika o pogojih in postopku prodaje poslovnih prostorov
ter drugih stavb (Uradne objave, št. 12/93),
zakona o prometu z nepremičninami (Ur. l.
SRS, št. 19/76) ter sklepa kolegija župana z
dne 27. 1. 1997 in 2. 6. 1997, ponovno
razpisuje
javno dražbo
za prodajo poslovne stavbe v Izoli,
Drevored 1. maja 9
1. Predmet prodaje je zasedena poslovna
stavba – vrtec z italijanskim učnim jezikom,
v Izoli, Drevored 1. maja 9, stoječe na stavbni parceli št. 1650/2 – st. stavba v izmeri
200 m2, funkcionalni objekt v izmeri 41 m 2
in dvorišče v izmeri 192 m2, vpisana v vl. št.
273 k.o. Izola-mesto (podatki so katastrski
in zemljiškoknjižni).
Poslovna stavba je družbena lastnina v
uporabi Občine Izola.
Izklicna cena je 64,974.482 SIT izračunana na dan 30. 4. 1997 in se revalorizira na
dan sklenitve pogodbe v skladu z indeksom
podražitve, ki ga mesečno objavlja Združenje za gradbeništvo in IGM.
Poslovna stavba je zasedena in je namenjena za vse dejavnosti razen za gostinstvo,
skladišča, obratovalnice proizvodnega značaja ter tiste storitvene dejavnosti, ki pri
obratovanju povzročajo škodljive emisije v
okolje.
2. Predmet prodaje na javni dražbi je poslovni objekt Drevored 1. maja 9, ki predstavlja poslovno stavbo s prizidkom kotlar-
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ne v izmeri 566,29 m2 ter dvorišče v izmeri
192 m 2.
3. Javna dražba za zgoraj navedeno prodajo poslovne stavbe z dvoriščem bo v četrtek, 26. junija 1997, ob 9. uri v prostoru
Uprave za planiranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene zadeve, Postojnska 3 (sejna
soba). Razpis javne dražbe se objavi v časopisu Delo in Uradnem listu RS.
4. V skladu s sklepom Občinskega sveta
občine Izola z dne 22. aprila 1996 je uporaba objekta s strani kupca možna šele po
preselitvi sedanjega najemnika v novozgrajene prostore.
5. Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo navedene nepremičnine in zemljiškoknjižni vpis niso vključeni v ceno in jih poravna kupec.
6. Ostali pogoji:
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe
vplačati varščino v višini 20% izklicne cene, ki mora biti nakazana en dan pred
pričetkom javne dražbe na žiro račun št.
51430-630-90025 – Izola-proračun.
Pogodba o prodaji mora biti sklenjena v
roku 15 dni po javni dražbi. Če pogodba ni
sklenjena v tem roku, zapade ostanek varščine in se po odbitku stroškov postopka prenese v last Občine Izola. V pogodbi morajo
biti navedene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank.
Kupec mora kupnino plačati v roku 30
dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Zastopniki pravnih in civilnih oseb so
dolžni predložiti pravnoveljavno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
Dražitelj, ki na javni dražbi ne uspe, dobi povrnjeno varščino najkasneje v roku 15
dni po izvedeni javni dražbi. Varščina se ne
obrestuje.
Dražitelju, ki na javni dražbi uspe, se
vplačana varščina odšteje od kupnine.
Prodajalec si v primeru predprodaje nepremičnine pridržuje predkupno pravico za
dobo 2 let od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Prodaja se vrši po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati v
zvezi s poslovno stavbo kasnejših reklamacij.
Kupec, kolikor je to fizična oseba, mora
izkazati državljanstvo Republike Slovenije.
Vse informacije v zvezi z odkupom poslovne stavbe dobijo interesenti pri strokovni službi Uprave za planiranje, urbanizem,
stanovanjske in gradbene zadeve, Postojnska 3, po tel. 67-277 ali 67-279 (Martin
Podbreznik). Ogled poslovne stavbe je možen po dogovoru.
Občina Izola

2. Ostali tekstilni stroji kot so “fiksirke”,
tračne žage, rezalni noži, likalne mize ipd.
3. Pisarniška oprema (mize, stoli, osebni
računalniki 286, 386).
4. Zaloge tekstilnega trgovskega blaga.
5. Kombi Renault Trafic letnik 87.
Ročno orodje in kompresor.
Premičnine so ocenjene s cenitvenim zapisnikom in zmanjšane za 25%. Nova izklicna cena za celotno premoženje je
4,375.177,50 SIT.
Izklicne cene posameznih dražbenih artiklov so označene na predmetih v skladu s
cenitvenim poročilom stalnega sodnega cenilca Jezernik Zvoneta, dipl. inž. in jih je
možno pri ogledu videti na sedežu podjetja
tj. Rimska c. 9 in v Gasilskem domu, Obrtniška 4, Šmarje.
Premoženje se prodaja v kompletu kot
celota po načelu “videno-kupljeno”. Celotno premično premoženje se proda na javni
dražbi, ki bo dne 19. 6. 1997 ob 9. uri v
prostorih Gasilskega doma Šmarje (I. nadstropje), Obrtniška 4, Šmarje pri Jelšah.
II. Pogoji javne dražbe
6. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, državljani Republike Slovenije, ki predložijo dokazilo o zagotovitvi
varščine.
7. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno
pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z
osebnim dokumentom.
8. Pred javno dražbo mora vsak udeleženc plačati varščino v višini 10% izklicne
cene in jo nakazati na žiro račun stečajnega
dolžnika št. 50730-690-1216 pri APPNI
Šmarje pri Jelšah z navedbo “plačilo varščine za javno dražbo”. Pred začetkom dražbe
se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom.
9. Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino; dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa se bo vrnila v roku 3 dni po končani javni dražbi brez obresti.
10. Uspešni ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno oziroma tisti, ki je na dražbi
uspel, mora skleniti prodajno pogodbo v
roku 8 dni po opravljeni javni dražbi in
plačati celotno kupnino na ŽR stečajnega
dolžnika v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je dražitelj od nakupa
odstopil, varščina pa zapade v korist stečajne mase.
11. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil
prodajne pogodbe in plačal celotne kupnine
v določenem roku, se prodaja razveljavi,
plačano varščino pa bo zadržal stečajni dolžnik.
12. Prometni davek, stroške sestave pogodbe in druge stroške, povezane s sklenitvijo prodajne pogodbe in prenosom lastništva, mora plačati kupec.
13. Kupljene stvari bodo kupcu izročene
po plačilu kupnine.
14. Ogled premičnin ter cenitvenega poročila je možen teden dni po objavi teh pogojev vsak dan od 10. do 12. ure na sedežu
stečajnega dolžnika v Šmarju, Rimska c. 9,
po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem Kos Tomažem, tel. 063/715-372
ali mobitel 0609/652-185.
III. Pravila dražbe
15. Dražbo vodi stečajni upravitelj.

16. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pismenim dokazilom o
plačilu.
17. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
18. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 100.000 SIT.
19. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
20. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
21. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
22. Ugovore proti dražbenem postopku
je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
23. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
24. Premoženje proda stečajni upravitelj
po navodilih in pod nadzorom predsednika
stečajnega senata.
Konfekcija Šmarje, d.o.o., v stečaju
stečajni upravitelj

Št. St/3-97
Ob-2568
Na osnovi sklepa Stečajnega senata
Okrožnega sodišča Celje, št. St-3/97 z dne
7. 3. 1997 nad stečajnim dolžnikom Tovarna konfekcije Šmarje, d.o.o., v stečaju, Rimska c. 9, Šmarje pri Jelšah, objavlja stečajni
upravitelj ponovno
javno dražbo
(II. dražbeni narok)
I. Predmet prodaje – premičnine
1. Šivalni stroji različnih tipov in kvalitet po cenitvenem poročilu in seznamu.

Ob-2569
Železarne Štore – Prostand, d.o.o., Štore
po pooblastilu Slovenskih železarn – Žična,
d.o.o. Celje, razpisuje
prodajo počitniških kapacitet z
zbiranjem ponudb
Predmet prodaje so naslednji objekti:
1. Počitniški objekt Radegunda 59, Golte
– 1/2 objekta tlorisne površine 69,87 m2,
– 1/2 funkcionalnega zemljišča s fundosom tlorisne površine 74 m2 ,
– ponudbena vrednost 1/2 objekta in 1/2
funkcionalnega zemljišča z notranjo opremo je 40.000 DEM.
2. Apartmaji Gaber Rogla
– Apartma Gaber 61 tlorisne površine
22,57 m2 z ustreznim delom fundusa stavbe,
– Apartma Gaber 62 tlorisne površine
22,57 m2 z ustreznim delom fundusa stavbe,
– Ocenjena vrednost posameznega apartmaja z notranjo opremo je 38.000 DEM, za
posamezni apartma.
Na razpis se lahko prijavijo pravne ali
fizične osebe, ki morajo predložiti:
– pravne osebe; izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da imajo sedež
v RS in ustrezno overjeno pooblastilo za
vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga
pooblaščenec,
– fizične osebe: potrdilo o državljanjstvu
RS.
Pisne ponudbe morajo biti poslane s priporočeno pošiljko v 30 dneh po objavi razpisa na naslov: Železarna Štore – Prostand,
d.o.o. Štore, Železarska 3, 3220 Štore.
Vsak ponudnik mora pred končanim rokom za oddajo ponudbe plačati varščino v
višini 8.000 DEM, po objektu oziroma apartmaju, na žiro račun Žične, d.o.o., št. 50700601-10243.
Varščino bomo neuspelemu ponudniku
vrnili v 5 dneh po izbiri ponudnika, uspelemu pa po odbitku 2% kupnine na račun
stroškov prodaje vračunali v kupnino, vse
brazobrestno.
Poleg zgoraj navedenega mora pisna ponudba obsegati še:
– ponujeno ceno,
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– plačilne pogoje,
– potrdilo o vplačilu varščine.
Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo pogodba
razveljavljena, varščina pa zadržana.
Prometni davek ni vključen v ceno ter ga
plača kupec. Zemljiško knjižni prepis nepremičnin, ki so predmet prodaje uredi in
plača kupec sam, vendar šele po plačilu celotne kupnine.
Vse natančnejše informacije v zvezi s to
objavo dobijo zainteresirani v družbi ŽŠ –
Prostand, d.o.o., Železničarska 3, Štore, telefon 063/771-861 ali 063/771-648, pri Korent Radu ali Jenič Dušanu.
Ogled je mogoč vsak petek med 9. in 12.
uro, po predhodnem dogovoru.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudnil višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
Prodaja bo potekala po načelu videno
kupljeno.
Slovenske železnice – Žična, d.o.o. Celje, na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Ponudbe za nakup morajo biti poslane s
priporočeno pošiljko na ŽŠ Prostand, d.o.o.,
Železarska c. 3, Štore v zapečatenih ovojnicah z oznako, za kateri objekt se prijavlja na
razpis – Ne odpiraj.
Železarna Štore – Prostand d.o.o.

3. Trgovski objekt, Ljubljanska ulica 4,
Kostanjevica s pripadajočim stavbnim in
funkcionalnim zemljiščem par. št. 80/3 k.o.
Kostanjevica.
Skupna bruto površina objekta znaša
533,10 m2 in se prodaja kot celota.
Prevzem objekta je možen takoj po plačilu kupnine.
Izklicna cena znaša 660.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
Pisno ponudbo za nakup posameznega
objekta je treba poslati v zaprti ovojnici v
14 dneh od objave na naslov: EKOS Novo
mesto d.o.o., Novi trg 1, 8000 Novo mesto,
s pripisom Ponudba za nakup objekta
................, ne odpiraj.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in točen naslov ter ponujeni znesek
kupnine.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– fizične osebe notarsko overjeno fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pravne osebe fotokopijo sklepa sodišča o registraciji pravne osebe.
Ponudniki morajo pred odpiranjem ponudb vplačati varščino v višini 10% od objavljene izklicne cene na žiro račun družbe:
EKOS Novo mesto d.o.o., št. 52100-60121665. Varščina se izbranemu ponudniku
šteje v kupnino, drugim pa brez obresti vrne
v roku 3 dni po odpiranju ponudb.
Izbrani ponudnik za posamezni objekt je
dolžan skleniti pogodbo v 5 dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati po
določilih pogodbe.
Prometni davek plača prodajalec, vse
ostale stroške v zvezi s prenosom lastnišva
pa kupec.
Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno-kupljeno in bodo kupcem predane
vseh bremen prosto. Ogled je možen vsak
delovni dan od 8. do 15. ure.
Kupoprodajna pogodba pridobi polno
pravno veljavo z dnem pridobitve soglasja
pristojnega javnega pravobranilstva, v primeru, če bo to soglasje še potrebno.
Za vse informacije in dogovore o ogledu
objektov se lahko interesenti obrnejo na
družbo EKOS Novo mesto d.o.o., Novi trg
1, oziroma tel./faks 068/321-205.
EKOS Novo mesto d.o.o.

2. Prijavo terjatev naj upniki pošljejo v
dveh izvodih na naslov: Ideja – tekstilije za
notranjo opremo, d.o.o., v likvidaciji, 1121
Ljubljana, Dunajska 160. Prijavam morajo
biti priložene vse listine, ki dokazujejo obstoj in višino terjatev.
Likvidacijski upravitelj
mag. Marjan Hribar, dipl. ek.

Ob-2570
EKOS Novo mesto d.o.o., Novo mesto,
Novi trg 1, objavlja na osnovi pooblastila
podjetja Novotehna Novo mesto, Rozmanova 38, kot prodajalca
prodajo poslovnih in gospodarskih
objektov z zbiranjem ponudb
in sicer:
1. Trgovsko poslovni objekt, Rozmanova 38, Novo mesto s pripadajočim stavbnim
in funkcionalnim zemljiščem parc. št. 1191,
1192 in 1193 k.o. Novo mesto in sicer:
– poslovna stavba v skupni izmeri
1.937,19 m2,
– gospodarsko poslopje v skupni izmeri
147 m2,
– asfaltirano dvorišče – parkirišče v
skupni izmeri 1.056,72 m2.
Del II. etaže je oddan v dolgoročni najem z odpovednim rokom 6 mesecev.
Prevzem objekta bo možen v I. tromesečju 1998.
Izklicna cena znaša 2,900.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
2. Trgovski objekt z odprtim skladiščem,
Ljubljanska cesta 26, Novo mesto s pripadajočim stavbnim in funkcionalnim zemljiščem v izmeri 4848 m2, ki ga sestavljajo
parcele št. 170/1, 170/4 in 170/9 k.o. Bršljin.
Skupna bruto površina zidanih objektov
znaša 920 m2 in se prodaja kot celota.
Prevzem objekta bo možen v I. tromesečju 1998.
Izklicna cena znaša 1,390.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

Ob-2571
Na osnovi sklepa edinega ustanovitelja
družbe Ideja – tekstilije za notranjo opremo, d.o.o., Kamnik z dne 28. 4. 1997 o
prenehanju in likvidaciji družbe je Okrožno
sodišče v Ljubljani s sklepom Srg 97/02589
dne 26. 5. 1997 sklenilo, da se vpišeta v
sodni register spremembi firme in sedeža
družbe, ki odslej glasita Ideja – tekstilije za
notranjo opremo, d.o.o., v likvidaciji, 1121
Ljubljana, Dunajska 160.
Likvidacijski upravitelj družbe mag.
Marjan Hribar, dipl. ek., objavlja v skladu s
381. členom zakona o gospodarskih družbah
poziv upnikom
1. Upniki naj v roku 30 dni od objave
tega poziva v Uradnem listu RS prijavijo
likvidacijskemu upravitelju svoje terjatve do
družbe Ideja – tekstilije za notranjo opremo, d.o.o., v likvidaciji.

Št. 193/97

Ob-2572

Valina, družba za vzdrževanje objektov
in okolice, trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana preklicuje
štampiljko z naslednjo vsebino VALINA,
d.o.o., Štepanjska c. 22/B, Ljubljana.
Ob-2573
Podjetje AMMA–LEASING d.o.o., Celovška 180, Ljubljana preklicuje polico za
zavarovanje št. 00101044608 za osebno vozilo znamke ALFA ROMEO 146 1.6, ki ga
ima v najemu podjetje DUO d.o.o., Pavšičeva 30, Ljubljana.
Ob-2574
S&B Trade d.o.o., Parmova 41, Ljubljana preklicuje naslednje police: ADRIATIC
AA 106187 in ADRIATIC AO 0342898.
Ob-2575
Avico, d.o.o., Ljubljana preklicuje podpisane obračunske čeke Agencije PP od številke 0655415 do vključno številke 0655425
ker obstaja sum, da so bili dani na koriščenje po nepooblaščeni osebi.
Ob-2576
Slovenica Zavarovalniška hiša d.d. Filiala Koper, Ljubljanska cesta 3 preklicuje:
premoženjsko polico št. 2-013935, stanovanjsko polico št. 2-003126, stanovanjsko
polico št. 2-006904, nezgodno polico št. 2026292, nezgodno polico št. 2-026293.
Št. 033-6/97
Ob-2577
Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije, Glavni urad preklicuje štampiljke:
1 kos – faksimile podpis dimenzije 40 x
25 mm, vodje izpostave Ribnica, Jože Oven
2 kos – velika okrogla štampiljka premera
0 35, z napisom REPUBLIKA SLOVENIJA
*MINISTRSTVO ZA FINANCE, DAVČNA
UPRAVA
REPUBLIKE
SLOVENIJE,
DAVČNI URAD KOČEVJE, IZPOSTAVA
RIBNICA, GRB, 1 (5)
1 kos – mala okrogla štampiljka premera
0 20, z napisom REPUBLIKA SLOVENIJA
*MINISTRSTVO ZA FINANCE, DAVČNA
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE,
DAVČNI URAD KOČEVJE, IZPOSTAVA
RIBNICA, GRB, 1
1 kos – pravokotna štampiljka dimenzije
57 x 21 mm, z napisom GRB, REPUBLIKA
SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE, DAVČNI URAD KOČEVJE,
IZPOSTAVA RIBNICA 1
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Izgubljene listine
preklicujejo
Acer, d.o.o., Bitenčeva 3, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št. 364107, izdala zavarovalnica Adriatic. s-35155
Arbor-Kop, d.o.o., Kogejeva 13, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
455584, izdala zavarovalnica Adriatic.
s-35042
Cvek Matjaž, Tupaliče 22, Preddvor, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
54032, izdala Obrtna zbornica Slovenije dne
15. 10. 1995. s-35188
Delošto Zmago, s.p., Polje 31, Izola, preklicuje priglasitveni list s. p. g-35146
Fajfar Dejan, Kidričeva 9b, Maribor, preklicuje priglasitveni list, št. 064/0528/94,
izdano 13. 4. 1994. m-1043
Finara, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana,
preklicuje homolagacije, št. B0054411,
B0054412, B0054413, B0054414 in
B0054415, izdal AMZS. s-35218
Frangež Marjan Zlatko, Krekova 14, Maribor, preklicuje kemični svinčnik s štampiljko z vsebino: Dr. Frangež Marjan Zlatko
specialist za zobne ustne bolezni in paradontologijo. m-1089
Fras Darko, Zg. Porčič 117, Sveta Trojica, preklicuje priglasitveni list, št.
21-0141/94. m-1101
Granda Renato, Pajkova 22, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, št. 064-2989/94.
m-1072
Grubič Roman, Goričica 17a, Šentjur,
preklicuje priglasitveni list, št. 52-0156/94.
g-35008
Hojnik Marija, Reboljeva 28, Trzin, preklicuje original priglasitveni list, št.
06-2019/96, izdala Davčna uprava Domžale
dne 1. 1. 1997. s-35069
Kastelic Ignacij, Stična 116, Ivančna Gorica, preklicuje štampiljko z vsebino: Avtoprevozništvo Ignacij Kastelic, s.p., 1295
Ivančna
Gorica
Stična
116,
tel.
061/777-419. s-35270
Kodrič Slavko, Igriška 3, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z vsebino: Dodelava papirja in razmoževanje Kodrič Slavko, s.p., Štula 16, 1210 Ljubljana
Šentvid. s-35261
Kolatahi Renaldo, Zatišje 5, Jagodje, preklicuje original priglasitveni list, št. 532,
izdala UE Radovljica leta 1995. s-35279
Leskovec Milan, Švabičeva 3, Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list, št.
28-1084/94, izdala RUJP izpostava Ljubljana Vič Rudnik dne 30. 5. 1994. s-35075
Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5,
Ljubljana, preklicuje delovno knjižico, izdano na ime Barić Bizjak Ružica Marija.
s-35278
Modul uq, d.o.o., Polje pri Vodicah 22,
Vodice, preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424455702, izdano na ime Velkov Mite.
s-35351
Modul uq, d.o.o., Polje pri Vodicah 22,
Vodice, preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424455765, izdano na ime Gjurovski Marjan. s-35352
Modul uq, d.o.o., Polje pri Vodicah 22,
Vodice, preklicuje delovno dovoljenje, št.
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0424455711, izdano na ime Gjurovski Jove.
s-35353
Modul uq, d.o.o., Polje pri Vodicah 22,
Vodice, preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424455705, izdano na ime Simonovski
Trajča. s-35354
Modul uq, d.o.o., Polje pri Vodicah 22,
Vodice, preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424455768, izdano na ime Gjurovski Voja. s-35355
OŠ Spodnja Šiška, Gasilska 17, Ljubljana, preklicuje izkaz OŠ Spodnja Šiška, izdano leta 1992/93 na ime Jasmina Tikvić.
s-35284
Območna obrtna zbornica, Šercerjeva 18,
Radovljica,
preklicuje
odločbo,
št.
014600/3666/00-54/1995, izdala OGZ Slovenije. g-35166
Porsche Slovenija, Einspilerjeva 6, Ljubljana, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila
št. A0238604 za vozilo VW Transporter Kamionet
Furgon,
št.
šasije
WV1ZZZ70ZVH139237. s-35053
Smrkolj Gregor, Videm 6e, Dol pri Ljubljani, preklicuje štampiljko z vsebino: Smrkolj Gregor, s.p., Stavbno ključavničarstvo
Videm 6e Dol pri Ljubljani tel.
/Fax.:061/647-075. s-35273
Smrkolj Gregor, Videm 6e, Dol pri Ljubljani, preklicuje obrtno dovoljenje, št.
037002/0412/00-34/1995, izdala Obrtna
zbornica Slovenije. s-35274
Stopar Weiskopf Danica, Borštnikova
118, Maribor, preklicuje priglasitveni list,
št. 064-2372/94. m-1121
Šagi Ksenja, s.p., Gorkega 18, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, št. 064-4279/95.
m-1016
Volčanšek Ludvik, Jezero 25, Preserje,
preklicuje original priglasitveni list, št.
28-1988/95, izdala RUJP, izpostava Ljubljana Vič Rudnik. s-35026

Eržen Zvonko, Krožna pot 12a, Maribor,
potni list št. AA 299570. p-35145
Fedran Jasna, Gladomes 9, Zgornja Ložnica, potni list št. AA 337176. p-35050
Fekonja Marjan, Vrtna ulica 3, Gornja
Radgona, potni list št. BA 188410. p-35049
Ficko Aleš, St. Rozmana 6, Murska Sobota, potni list št. BA 308647. p-35088
Geršak Savina, Pod brezami 7, Ljubljana, potni list št. AA 59686. s-35255
Gmajnar Juš, Ulica Viktorja Kejžarja 1,
Jesenice, potni list št. AA 573005. p-35168
Golob Jurij, Tominčeva 18, Nova Gorica, potni list št. AA 843230. g-35258
Gomboc Emilija, Dolnji Slaveči 149,
Grad, potni list št. AA 941091. p-35159
Gomboc Emilija, Dolnji Slaveči 149,
Grad, maloobmejno prepustnico za Avstrijo, št. 26807/84. p-35160
Gorjak Marija, Glavni trg 12, Maribor,
potni list št. AA 546685. p-35052
Gorjup Ivan, Deskle Srebrničeva 26, Anhovo, potni list št. AA 843896. p-35032
Gričnik Vladimir, Ulica Ruške čete 14,
Ruše, potni list št. AA 436612. p-35080
Grošič Amir, Polena 13, Mežica, potni
list št. BA 151996. g-35143
Gumpot Aljoša, Škapinova 13, Celje,
potni list št. AA 276562. p-35258
Hobič Klara Marta, Pri malnih 31, Kobarid, potni list št. AA 362985. p-35254
Hobič Vojko, Pri malnih 31, Kobarid,
potni list št. AA 362853. p-35253
Horvat Robert, Černelavci Pušča 83,
Murska Sobota, potni list št. BA 541912.
p-35082
Hržič Apolonija, Novo polje C. II/4,
Ljubljana, potni list št. BA 45665. s-35324
Hudovernik Janez, Spodnje Laze 3, Zgornje Gorje, potni list št. AA 956874. g-35140
Huzjak Goran, Marokova 2, Ljubljana,
potni list št. BA 447820. s-35208
Jaklin Jože, Triglavska 9, Ljubljana,
potni list št. AA 293320. s-37051
Jericijo Mojmir, Ul. Ivana Regenta 27,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 5519. g-35199
Jezernik Severin, Kvedrova 5, Sevnica,
potni list št. AA 116806. g-35339
Jošt Marija, Brodarjeva 41, Celje, potni
list št. AA 564531. p-35083
Jurjevčič Ciril, Unec 128, Rakek, potni
list št. AA 133052. s-35287
Kavčič Marko, Ivana Suliča 12b, Šempeter pri Gorici, potni list št. AA 174243.
g-35103
Knez Karlo, Movraž 80, Koper, potni
list št. BA 336755. g-35142
Kožuh Aljoša, Rožna Dolina, Ljuba Šercerja 11, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 97363. p-35078
Kobal Matjaž, Bratovševa ploščad 24,
Ljubljana, potni list št. AA 603939. s-35214
Kodrun Zvone, Rudarska 2b, Velenje,
potni list št. AA 264100. p-35135
Kopčič Mariusz, Preglov trg 11, Ljubljana, potni list št. AA 814458. s-35321
Korče Nina, Puhova 9, Ljubljana, potni
list št. AA 462679. s-35356
Kotnik Alojzija, Kvedrova 3, Ljubljana,
potni list št. AA 226138. s-35041
Kramer Andraž, Maroltova 4, Ljubljana,
potni list št. AA 710249. s-35081
Lalič Dejan, Linhartova 40, Ljubljana,
potni list št. AA 601071. s-35158
Lavrič Ivana, Dunajska 226, Ljubljana,
potni list št. AA 682108. s-35323

Potne listine
Anžur Robert, Zavetiška 4, Ljubljana,
potni list št. AA 976161. s-35361
Anastasovski Todor, Levstikova ulica 3,
Kranj, potni list št. AA 920672, izdala UE
Kranj. s-35002
Bajc Boštjan, Vidovdanska 1, Ljubljana,
potni list št. BA 248556. s-35272
Barlič Tomislav Tomaž, Andreja Bitenca 44, Ljubljana, potni list št. AA 589060.
s-35078
Biček Mirko, Jurčičeva III/14, Grosuplje, potni list št. AA 879467. s-35095
Brodnjak Gorazd, Železnikova 10, Maribor, potni list št. BA 282920. s-35306
Cafuta Janez, Dobovičnikova 14, Vrhnika, potni list št. AA 743613. s-35029
Cerovšek Darinka, Platinovec 5a, Grobelno, potni list št. AA 168177. p-35255
Cvijanovič Radojka, Gradnikove brigade 33, Nova Gorica, potni list št. BA 064565.
g-35260
Džajič Goran, Andreja Kumarja 20,
Ljubljana, potni list št. BA 316344.
s-35271
Dolinar Milojka, Mestni trg 12, Ljubljana, potni list št. BA 379050. s-35248
Drobinc Vladimir, Trubarjeva 24, Celje,
potni list št. BA 189439. g-35342
Dvoršak Aleksander, Prušnikova 20, Maribor, potni list št. BA 570184. p-35270
Egart Eva, Cankarjeva 23, Radovljica,
potni list št. BA 134302. g-35130
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Ledinek Kristina, Leška cesta 12, Mežica, potni list št. AA 944553. g-35144
Lenčič Igor, Šmalčja vas 36, Šentjernej,
potni list št. BA 405377. g-35134
Lešnjek Mirjana, Lendavska 17a, Murska Sobota, potni list št. AA 795471.
p-35086
Light Ellena Jade, Ulica Marije Mlinar
11, Ljubljana, potni list št. AA 871574.
s-35187
Ličen Borut, Pod vinogradi 22, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
86127. p-35035
Lovrenčič Darko, Škofjeloška 27, Medvode, potni list št. BA 616199. s-35202
Macura Spomenko, Poletiči 25, Slovensko Gračišče, potni list št. AA 352855.
g-35340
Markovič Marija, Cesta na Markovec 13,
Koper, potni list št. AA 288986. p-35167
Matijević Darko, Dajnkova ul. 1, Ljubljana, potni list št. BA 497957, izdala UELjubljana. s-35032
Meden Franc, Bratovševa ploščad 25,
Ljubljana, potni list št. AA 145691. s-35038
Modic Jerneja, Šišenska 37, Ljubljana,
potni list št. BA 15981. s-35051
Moretti Živa, Ul. Pohorskega bataljona
253, Ljubljana, potni list št. AA 456180.
s-35064
Mounzer Raya, Borova vas 23, Maribor,
potni list št. AA 243010. p-35152
Mrak Berta, Čepovan 152, Čepovan, potni list št. BA 411115. g-35344
Najdek Nada, Zavrh 3, Voličina, potni
list št. AA 401874. m-975
Navodnik Janez Jožef, Partizanska 27,
Celje, potni list št. AA 564532. g-35334
Nusdorfer Tomaž, Kvedrova 9, Koper,
potni list št. BA 401354. g-35141
Pajk Janko, Trg na stavbah 11, Litija,
potni list št. BA 507483. s-35195
Pajk Marjetka, Mestni trg 12, Ljubljana,
potni list št. AA 673452. s-35308
Panigaz Barbara, Partizanska 45, Šenčur, potni list št. AA 705140, izdala UE
Kranj. s-35084
Pavčič Edvard, Litijska c. 54, Ljubljana,
potni list št. AA 465304. s-35193
Pazlar Boštjan, Štihova 9, Ljubljana, potni list št. BA 62976. s-35159
Pertovt Danica, Podlubnik 171, Škofja
Loka, potni list št. AA 38166, izdala UEŠkofja Loka. s-35221
Petrović Bogoljub, Steletova 2, Ljubljana, potni list št. BA 413249, izdala UE Ljubljana. s-35033
Petrovič Štefan, Ul. XIV. divizije 8, Celje, potni list št. AA 71930. p-35148
Piškurič Nikola, Cankarjeva 23, Metlika, potni list št. BA 344018. g-35337
Poberaj Tanja, Prvačina 58a, Dornberk,
potni list št. BA 246225. p-35077
Popov Slobodan, Rožna dolina, Ulica
25. maja 5, Nova Gorica, potni list št. BA
104151. g-35338
Popovič Boris, Bošamarin 62, Koper,
potni list št. BA 401771. g-35189
Rajgelj Franc, Zasavska 39, Kranj, potni
list št. AA 800767, izdala UE Kranj.
g-35137
Rastoder Ramzija, Strmeckijeva 26,
Ljubljana, potni list št. BA 523837. s-35102
Rede Marija, Koseskega 13, Ljubljana,
potni list št. AA 974549. s-35096
Reja Knific Jana, Podutiška 177, Ljubljana, potni list št. AA 172189. s-35018

Romih Ivan, Florjanska 62, Sevnica, potni list št. BA 475968. p-35123
Rostaher Mihael, Mala Nedelja 32, Mala
Nedelja, potni list št. BA 552060. p-35095
Rotar Vanja, Grabe 13, Središče ob Dravi, potni list št. BA 278750. g-35215
Rošker Boštjan, Grebenčeva 7, Leskovec, potni list št. AA 782687. p-35155
Sambol Lovro, Vojkova 87, Ljubljana,
potni list št. AA 717045. s-35147
Sekulič Milutin, Osenjakova 12, Ljubljana, potni list št. AA 765111. s-35249
Seničar Peter, Klemenova 152, Ljubljana, potni list št. BA 498243. s-35190
Sladič Stane, Kunaverjeva 12, Ljubljana, potni list št. BA 498574. s-35291
Slivnjak Maja, Cankarjeva 58, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
43995. g-35341
Sofič Zijad, Krpanova 5, Izola, potni list
št. AA 515323. p-35056
Spahič Mirsad, Gosposvetska 10, Ljubljana, potni list št. AA 932929. s-35317
Srdarev Ante, Kresnica 43, Šentilj, potni
list št. AA 724147. m-1055
Srdarev Jožica, Kresnica 43, Šentilj, potni list št. AA 724146. m-1054
Stamenovič Damjan, Abramova 26,
Ljubljana, potni list št. AA 145402. s-35157
Stres Andrej, C. 15. septembra 1, Nova
Gorica, potni list št. AA 14620. g-35259
Šakić Zlatko, Prištinska 6, Ljubljana,
potni list št. BA 83409, izdala UE Ljubljana. s-35090
Šiftar Vesna, Vojkova 48, Ljubljana, potni list št. AA 247089. s-35264
Širovnik Jasna, Milčinskega 68, Ljubljana, potni list št. AA 294406. s-35073
Štrucelj Vinko, Klošter 19, Gradac, potni list št. BA 532313. s-35268
Šuc Pavel, Lucija, Liminjanska 2, Portorož, maloobmejno prepustnico, št. AI
124527. g-35139
Topolovec Aleš, Zg. Gradišče 27a, Zgornja Velka, potni list št. AA 947997. m-1057
Trunkl Orjana, Gažon 1a, Šmarje, potni
list št. AA 950801. g-35343
Turnšek Matej, Zagorica 4, Kamnik, potni list št. AA 696474. s-35328
Urh Darko, Podvrh 5, Škofja Loka, potni
list št. AA 423154. s-35360
Vavpetič Urška, Soteska 11a, Moravče,
potni list št. BA 75587. s-35065
Vergan Miran, Plavje 105a, Škofije, maloobmejno prepustnico, št. AI 41581.
g-35136
Virant Robert, Pot sodarjev 7, Ljubljana,
potni list št. AA 309105. s-35200
Vodopivec Nataša, Cesta proletarskih
brigad 61, Maribor, potni list št. AA 805999.
p-35156
Zagoričnik Primož, Škapinova 12, Celje,
potni list št. BA 476009. p-35158
Zajc Mojca, Rožna dolina C. I/13, Ljubljana, potni list št. BA 24031. s-35217
Zaplotnik Hugon, Ulica Gorenjskega
odreda 16, Kranj, potni list št. AA 924424,
izdala UE Kranj. s-35206
Zdravkovič Branko, Smerinje 2, Kranjska gora, potni list št. BA 299599. p-35033
Zelinšček Danilo, Deskle Srebrničeva
17, Anhovo, potni list št. AA 86798.
g-35138
Žagar Damjan, Križ 7, Kamnik, potni
list št. AA 88380. s-35216
Žen Franc, Budanje 137a, Vipava, potni
list št. AA 73410. g-35336

Druge listine
Ajdnik Silva, Škalce 7, Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske šole. p-35164
Alija Osme, Tržac bb, Cazin, delovno
knjižico. s-35194
Andrejašič Nevenka, Ulica Ruške četa
9, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3290. m-1009
Ankele Nataša, Ulica bratov Praprotnik
32, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 643074, št. reg. 43261, izdala UE Kranj.
s-35262
Arnuš Branko, Klinetova 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 34050.
m-1017
Arzenšek Marija, Zalog pod Uršlo 5,
Dramlje, indeks EPF Maribor, št. 80001676.
m-1107
Avgustinčič Tomaž, Brilejeva 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
190908. s-35309
Babić Karim, Trg francoske revolucije
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 120148, št. S1042446, izdala
UE Ljubljana. s-35211
Back Mirko, Spodnje Gorje 119, Zgornje Gorje, knjižice o plovnem dovoljenju za
čoln, št. 02-03/1293/79. g-35104
Bajt Bojan, Lepovče 23, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2261.
s-35230
Balažek Marjan, Ključarovci, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje. p-35166
Ban Antonija, Trebež 37a, Artiče, vozniško dovoljenje, št. 9344. p-35043
Banjac Gorazd, Rojčeva 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 196997.
s-35112
Barlič Tomislav Tomaž, Andreja Bitenca 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 25789. s-35079
Bednaršek Nina, Ulica 1. maja 6, Metlika, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 1996. s-35275
Belcijan Elizabeta, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 93790. s-35122
Belej Sonja, Delavsko naselje 23, Maribor, delovno knjižico. m-981
Belej Sonja, Delavsko naselje 23, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31094. m-980
Berghaus Irena, Rosinova 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S441455.
m-1012
Bernik Matija, Jezero 29, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BCEF, št. 75463.
s-35251
Bezjak Albert, V zavoju 32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1967. m-1033
Bešić Mine, Cesta v Pečale 20, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Moše Pijade
Osijek, izdano leta 1976. s-35160
Bešič Mine, Cesta v Pečale 20, Ljubljana, spričevalo Poklicne šole za prodajalce,
izdal Center za blagovni promet Ljubljana
leta 1981. s-35161
Bilaović Safet, Mihajla Sidora 26, Brčko,
zaključno spričevalo Višje modno modelarske šole Maribor, izdano leta 1965. m-1120
Bitenc Špela, Polje Cesta XX 17, Ljubljana, spričevalo od 1. do 5. razreda OŠ
Polje, izdano leta 1991. s-35233
Blažej Lilijana, Žagarjeva 6, Tolmin,
spričevalo 1. in 2. letnika Administrativne
šole, izdal Center za blagovni promet No-
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va Gorica leta 1972-73 na ime Bajt.
g-35023
Blažic Daniel, Tomšičeva 3, Lendava,
indeks Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor, št. 93410066. m-1146
Blažič Franko, Cesta v Staro vas 3, Postojna, zavarovalno polico, št. 357897, izdala zavarovalnica Adriatic. g-35118
Blatnik Robert, Gumnišče 27, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
158553. s-35061
Božjak Ines, Dolsko 56, Dol pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika Poklicne vrtnarske
šole Celje, izdano leta 1978. s-35296
Bolarič Marko, Pot na Grič 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
210370. s-35093
Bregar Sebastjan, Bevkova 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101275.
m-1013
Breznik Ivan, Mariborska 132, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
4174. m-1105
Breznik Ivana, Tiha ulica 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št, 20871.
m-1075
Breznik Srečko, Hlebova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 68873.
s-35266
Brigadir Peter, Za Kalvarijo 65, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5277. m-1037
Brizani Suarez, Litostrojska 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 35683,
izdal LPP. s-35080
Bromše Tomaž, Škapinova 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43363.
p-35269
Brumat Drašček Adriana, Vezna pot, Nova Gorica, delovno knjižico. p-35093
Brumen Simon, Ul. heroja Šlandra 19,
Maribor, zavarovalno polico, št. 386872, izdala zavarovalnica Adriatic. m-1015
Bukejlovič Boško, Miklavičeva 2, Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole za voznike, izdano leta 1992.
s-35331
Bukejlovič Boško, Miklavičeva 2, Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Ljubljana, izdano leta 1990. s-35330
Burazin Ivan, Gosposvetska 27b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40794. m-1014
Cafuta Janez, Dobovičnikova 14, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 257. s-35028
Cegnar Uroš, Na otoku 9, Celje, vozniško dovoljenje, št. 23477. p-35149
Cerovak Dejan, Prušnikova 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9231,
izdal LPP. s-35099
Cimprič Jožef, Tržaška cesta 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
116252. s-35229
Cotar Silvester, Močna 7, Pernica, SOP ,
št. AG 2938, izdano 3. 10. 1996. m-1105
Cvajnar Alenka, Žontarjeva 17, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
210226. s-35149
Cvajnar Frančiška, Žontarjeva 17, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111500. s-35150
Čabraja Ivica, Ljubljanska 4c, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu, izdal
Center strokovnih šol Ljubljana leta 1983.
s-35288

Čabraja Ivica, Ljubljanska 4c, Grosuplje, spričevalo Šole za poklicne voznikeLjubljana, izdano leta 1986. s-35289
Čatič Sadika, Veluščkova 13, Koper, delovno knjižico. g-35167
Čebular Zvonko, Šentvid 8, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9421. s-35290
Čelofiga Janez, Sp. Jablane 42c, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
10933. g-35313
Čermelj Emilija, Budanje 17a, Vipava,
delovno knjižico, št. 18249. g-35231
Černe Simon, Prvačina 40b, Dornberk,
vozniško dovoljenje. p-35047
Černivec Rajko, Kompolje 68, Videm
Dobrepolje, spričevalo o končani OŠ Stična, izdano leta 1975. s-35005
Čižek Damir, Borova vas 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 66032.
m-1076
Činč Simon, Renkovci 88, Turnišče, zaključno spričevalo 4. letnika Srednje železniške šole Maribor, izdano leta 1995. m-1027
Črepinšek Matej, Cankarjeva 9, Celje,
indeks Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, št. 93390203.
m-1109
Čuček Dušan, Čagona 94, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BFG, št. 6371.
m-1018
Dajčar Damjan, Ljubljanska 87, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
22379. s-35059
Dajčbauer Franc, Pariške komune 7, Maribor, spričevalo 1. letnika GŠC Maribor,
izdano leta 1978. m-1117
Dejanovič Andraž, Pod gradom 2d, Celje, vozniško dovoljenje, št. 43038. p-35144
Demec Karol, Dolenjska 143, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
108619. s-35072
Derlink Igor, Mušičeva 6, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22471.
g-35110
Dernovšek Tomaž, Spodnji Hotič 19, Litija, zaključno spričevalo SŠTP v Ljubljani.
s-35031
Djipan Vesna, Ulica bratov Učakar 102,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 195767. g-35192
Djogić Fikret, Begluk 87, Velika Kladuša, delovno knjižico. s-35001
Djulič Jasmina, Arnolda Tovornika 8,
Maribor, zavarovalno polico, št. 478572, izdala zavarovalnica Adriatic. m-1113
Dobaj Nada, Goriška 7, Maribor, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 1982. m-1125
Dobnik Martina, Prepolje 83, Starše, zaključno spričevalo OŠ Starše, izdano leta
1994. m-1040a
Dokl Davorin, Sp. Jakobski dol 19a, Jakobski dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8989. m-1026
Dolenc Darko, Ul. bratov Greifov 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 41749. m-1047
Dovč Gašper, Šmartinska 275, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
181616. s-35129
Dreisibner Boris, Spuhlja 101a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31085.
g-35109
Družovec Alojzija, Knafelčeva 28, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3362i. m-1030

Drujkič Dejan, Tržaška 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 211651.
s-35277
Duh Tanja, Lovska 15, Maribor, spričevali 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdana leta 1994/95. m-1038
Dvanajščak Alenka, Srednja vas 34, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 191627. s-35346
Dvanajščak Alenka, Srednja vas 34, Polhov Gradec, indeks EPF Maribor, izdan leta
1995. s-35347
Đokič Sabina, Delakova 45, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36130. s-35083
Eljan Dušanka, Za Peklom 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 81108.
m-1068
Erbus Dejan, Nova vas 59a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 32662.
g-35176
Erega Vera, Hajdrichova 11a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1918, izdal
LPP. s-35100
Erman Igor, Metelkova 44, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 50775.
m-1061
Faladore Benjamin, Brezje 80d, Brezje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 21868.
g-35116
Fatimič Enisa, Ulica Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 178139. s-35213
Fedran Jasna, Gladomes 9, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20161. p-35051
Fekonja Frančišek, Ihova 26, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 223.
m-1000
Feldin Aleš, Zagrad 14, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 36651. p-35036
Ferk Robert, Zg. Velka 120a, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4726. m-995
Ferš Dušan, Zg. Duplek 148b, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 51239. m-1081
Fesel Lorbek Darja, Pod šolo 20, Kamnica, zavarovalno polico, št. 421513, izdala
zavarovalnica Adriatic. m-1071
Fijan Natalija, Kardeljeva 57, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1996.
m-977
Fister Marija, Češnjice 10, Podnart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4029. g-35115
Fluks Danica, Gorica pri Šmartnem 49,
Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, št. 35958. p-35141
Fošnarič Bojan, Vodovnikova 19, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu ŠAKC,
št. A 28, izdano leta 1977. m-1141
Frangež Marjan Zlatko, Krekova 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
58132. m-1089
Fras Darko, Zgornji Porčič 117, Sveta
Trojica, delovno knjižico, št. 12919. m-1100
Fras Miroslava, Koroška 63, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2981.
m-1093
Fridau Milan, Rodmošci 20a, Spodnji
Ivanjci, delovno knjižico. p-35045
Fridau Milan, Rodmošci 20a, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, št. 4733.
p-35046
Fuks Vesna, Železnikova 20, Maribor,
delovno knjižico. m-1139
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Fuks Vesna, Železnikova 20, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Draga Kobala Maribor, izdano leta 1987. m-1138
Furek Andrej, Košaški dol 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100852.
m-968
Furjan Ivan, Tomšičeva 5, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9509. g-35241
Furman Milica, Goriška 1, Celje, vozniško dovoljenje, št. 39507. p-35140
Gaber Darko, Leskovec 6b, Škofja vas,
zaključno spričevalo. p-35143
Gajič Igor, Kozakova 7, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Gimnazija Poljane leta 1994. s-35074
Gale Nina, Doržakova ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S925528, št. reg. 100171. s-35039
Gaube Rudolf, Ruška cesta 94, Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
2947. m-1119
Gavrič Mikica, Soška 6, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 64925. m-974
Gerlič Goran, Maistrova 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106118.
m-1080
Gerlič Gorazd, Rapočeva 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104861.
m-1084
Geroni Vera, Ig 103, Ig, izkaz, izdal Birotehnični in stenodaktilografski izobraževalni center Ljubljana leta 1985 na ime
Marinček Vera. s-35127
Gider Gorazd, Slomškova 66, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 31514.
p-35040
Glažar Sandra, Vojkova 71, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24303, izdal LPP. s-35151
Gojkovič Robert, Rusjanov trg 1, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1995.
s-35250
Gojkovšek Franc, Krčevina 15, Ptuj, zaključno spričevalo Poklicne šoferske šole
Maribor, izdano leta 1979. m-984
Golob Frančišek, Podgorje pri Letušu,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S738281. p-35054
Gomboc Bogdan, Prapretno 20, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S398865.
p-35151
Gorjak Marija, Glavni trg 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6161.
m-1148
Gorjup Rok, Ljubljanska 6, Grosuplje,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonmske šole
Ljubljana, izdano leta 1996. s-35092
Goršak Aleš, Čopova 23, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 38003. p-35084
Gostiša Darko, Sinja Gorica 51, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4794, izdala UE Vrhnika. s-35207
Govekar Janko, Breg ob Savi 30, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S85630, št. reg. 39742, izdala UE Kranj.
g-35174
Grabnar Andreja, Peč 3, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 0309256. s-35037
Gradišek Franc, Sitarjevška 47c, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2808.
s-35197
Grajfoner Irena, Zavrh 45, Voličina, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1990. m-1004

Gramc Anton, Prešernova 10a, Brežice,
zavarovalno polico, št. 392644. p-35154
Gregorčič Jože, Prežihova 5a, Celje, vozniško dovoljenje. p-35037
Grilč Bojana, Rdeči breg 17c, Lovrenc,
zaključno spričevalo Kmetijsko živilske šole Celje, izdano leta 1985. m-1099
Grizon Alen, Padna 10, Sečovlje, zavarovalno polico, št. 0412766. g-35117
Gričar Samo, Doslovče 19a, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S143203. g-35114
Grkinič Radojka, Ramljane, Knin, zaključno spričevalo Srednje gostinske šole-smer kuhar. s-35227
Grmovšek Sonja, Cankarjeva ulica 27,
Trebnje, spričevalo 3. letnika in maturitetno
spričevalo Trgovske šole v Brežicah, izdana leta 1981. s-35349
Gruden Valentina, Ravnica 21, Grgar,
spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, izdana leta 1991-94. g-35182
Grčar Ivan, Jegriše 16, Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinske
šole Ljubljana, izdano leta 1982. s-35201
Hadžić Fehim, Pohorska 2, Celje, listino, št. 41990. p-35139
Hadžić Senad, Pot na Rakovo jelšo 299
a, Ljubljana, zavarovalno polico št.
ADR451519, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-35203
Hadler Jožef, Vrbanska 26b, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje grafične šole
Ljubljana, izdano leta 1965. m-1001
Hafner Jerič Milena, Spodnje Duplje 7a,
Duplje, spričevali 1. in 2. letnika, izdala
Poklicna administrativna šola Kranj leta
1975 in 1976 na ime Štular Milena. s-35082
Hajdinjak Živa, Trg Dušana Kvedra 12,
Maribor, delovno knjižico. m-1032
Halkič Salih, Podlubnik 162, Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
2-14/65/9, izdala Poklicna šola kov. in el.
stroke Kranj leta 1965. g-35016
Heferle Dimitrij, Tavčarjeva 16, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-35239
Herženjak Brigita, Kapca 137, Lendava,
indeks Pedagoške fakultete Maribor, št.
611035623. m-1136
Herga Marinka, Sp. Jakobski dol 37c,
Jakobski dol, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 3807. m-1025
Herič Tomaž, Fala 20, Selnica ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4161.
m-1128
Hliš Feliks, Ilirska 13, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 96856. m-1069
Hodnik Jože, Varpolje 36, Rečica ob Savinji, delovno knjižico. s-35004
Hojnik Boštjan, Loka pri Framu 33,
Zgornja Polskava, zaključno spričevalo
Kov. strojne šole Maribor, izdano leta 1993.
m-1074
Hojnik Tomaž, Valvazorjeva 64, Maribor, diplomo Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 1988. m-1143
Holcman Rok, Janževa 6, Selnica, zaključno spričevalo OŠ Selnica ob Dravi, izdano leta 1992. m-1058
Homšek Karl, Orožnov trg 2, Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1396.
p-35146
Horvat Ilija, Aškerčeva 16, Maribor, zaključno spričevalo Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 1996. m-1094

Horvat Srečko, Prerad 41, Polenšak, zavarovalno polico, št. 422510, izdala zavarovalnica Adriatic. m-1091
Horvat Srečko, Prerad 41, Polenšak, zavarovalno polico, št. 1039335, izdala zavarovalnica Slovenica. m-1090
Hozjan Jožef, Čentiba 94, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5080.
p-35157
Hočevar Maja, Cizejeva 12, Ljubljana,
delovno knjižico. s-35185
Hrastnik Gregor, Streliška 73, Maribor,
indeks EPF Maribor, št. 815041581. m-1147
Hribernik Helena, Zg. Bistrica 167, Slovenska Bistrica, indeks Fakultete za kemijo
in kemijsko tehnologijo Maribor, št.
93355723. m-970
Humek Ivan, Loče 12, Dobova, zavarovalno polico, št. 398201. p-35153
Ibradžić Ismet, Smrekarjeva 52, Izola,
delovno knjižico. g-35168
Iršič Irena, Hrenova 25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 59823.
m-1082
Jakob Silvo, Rakičan Tomšičeva 19,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
31745. p-35039
Jamnikar Alojzija, Loka 35, Fram, zaključno spričevalo OŠ Planica pri Framu,
izdano leta 1967. m-982
Janžekovič Igor, Kvedrova 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92551. s-35015
Jankovič Cimerman Magda, Cesta v Staro vas 3, Postojna, tri delnice, št. 01069578.
g-35292
Jeglič Urška, Celovška 9, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 124. p-35058
Jelenc Branko, Javornik 19, Štore, vozniško dovoljenje, št. 36994. p-35142
Jelečevič Fajik, Štihova 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 129784.
s-35186
Jenišek Ivan, Celjska 42, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 890. g-35316
Jeriček Miro, Brusnice 57, Brusnice,
spričevalo 3. letnika Strojno tehnične šole
Krško, izdano leta 1978. s-35123
Jerman Srečko, Oljčna pot 16, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 5187.
g-35044
Jeršin Martin, Jelše pri Otočcu 6, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 22812.
s-35310
Jevtič Dragana, Stražišče 1, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15504. g-35243
Jezovšek Jurček, Kranjčica 34, Šentjur,
vozniško dovoljenje, št. 8589. p-35041
Joksimovič Jovica, Vojkovo nabrežje 20,
Koper, potrdilo o vplačanih delnicah, št.
373850, izdala M Banka, d.d., Ljubljana.
g-35169
Jovanovič Živojin, Lopare, spričevalo
Srednje gradbene šole Ljubljana, izdano leta 1975. s-35345
Kajdiž Miroslav, Triglavska cesta 11,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14370, izdala UE Radovljica. s-35086
Kalin Mateja, Smrekarjeva 27, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo Ljubljana, izdano leta 1996. s-35254
Kaltenekar Matej, Zapuže 19, Begunje
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
408966, izdala zavarovalnica Tilia. g-35012

Št. 35 – 13. VI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2737

Kamler Petar, Dvorjane 34, Spodnji Duplek, zaključno spričevalo OŠ Spodnji Duplek, izdano leta 1985. m-1122
Kamler Peter, Dvorjane 34, Spodnji Duplek, zaključno spričevalo Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1990. m-1123
Karabegovič Lejla, Staneta Rozmana 1 b,
Murska Sobota, zaključno spričevalo Gimnazije Murska Sobota, št. 230694. p-35048
Karlovčec Nevenka, Ješenca 29, Rače,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Miloša Zidanška Maribor, izdano leta 1980. m-1052
Karner Jože, Slatinski dol 20, Zgornja
Kungota, diplomo Srednje agroživilske šole
Maribor, št. 488. m-1064
Kastelic Milica, Zagorica pri Vel. Gabru
42, Veliki Gaber, spričevalo OŠ Trg zbora
poslancev v Kočevju, izdano na ime Žugčič
Milica. s-35224
Kauber Stjepan, Bevkova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 68909. m-1152
Kazič Renato, Cesta komandanta Staneta 14, Litija, delovno knjižico. s-35125
Kegelj Srečko, Andrejci 32, Cerkvenjak,
delovno knjižico, št. 12273. m-1092
Kirbiš Andrej, Šenpeterska 22, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1988. m-1073
Kisilak Jandl Sabina, Cankarjeva 35,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
74291. m-1011
Klar Marinka, Ravenska 72, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 28684. p-35091
Klobčavar Aleksander, Pod hrasti 39,
Ljubljana, zaključno spričlevalo Frizerske
šole v Ljubljani. s-35210
Klokočovnik Matjaž, Bezina 13, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8901. p-35163
Klopčavar Aleksander, Pod hrasti 39,
Ljubljana, delovno knjižico. s-35209
Kmetič Barbara, Pivkova 4, Maribor, zaključno spričevalo Gostinske šole Maribor,
izdano leta 1978. m-1051
Koželj Boštjan, Fram 143, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 99573.
m-1007
Kožuh Boštjan, Podlubnik 63, Škofja Loka, indeks Univerze Maribor Fakuleta za
organ. vede Kranj, št. 38162. g-35105
Kobe Uroš, Stari trg ob Kolpi 35, Stari
trg/Kolpi, indeks Fakultete za kemijsko tehnologijo Ljubljana, izdan leta 1994. s-35335
Kodele Lunežnik Irena, Rabelčja vas 18,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
18376. g-35052
Kokalj Rajko, Spodnje Koseze 4, Lukovica, zavarovalno polico, št. 419444, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-35283
Kolar Milan, Kajuhova 17, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S904057.
g-35253
Kolar Robert, Nazorjeva 2, Izola, spričevalo 3. letnika Trgovske šole Koper, izdano
leta 1996. g-35025
Kolmančič Breda, Kolodvorska 38, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7266.
m-1150
Komic Bojan, Titova 39, Jesenice, spričevalo 8. razreda, izdano leta 1990. g-35020
Kopač Andrej, Endliherjeva 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
155294. s-35177
Koprivšek Jure, Svetozarevska 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
76491. m-1077

Koron Stanislav, Črniče 4, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S362892.
g-35049
Kos Sabina, Črna vas 96, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Ljubljana, izdano leta 1996.
s-35358
Kos Saša, Jurčičeva 10, Trebnje, indeks
Pravne fakultete, št. 71091025. m-991
Kos Tanja, Sp. Sečova 88, Rogaška Slatina, dvižni listek, št. 6300, izdal urar Trglovčnik v Celju. m-1023
Kosmač Franc, Loke 7, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, izdala UE
Nova Gorica. p-35034
Kovač Drago, Mariborska 41a, Selnica,
zavarovalno polico, št. 422071, izdala zavarovalnica Adriatic. m-1116
Kovačič Klemen, Plankarjeva 1, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, št. 953, izdano dne 1996. g-35294
Koša Elvis, Mladinska 14, Gornja Radgona, zavarovalno polico, št. 408373.
g-35013
Kralj Anita, Vorančeva ulica 22, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1996. s-35348
Kralj Darja, Ulica Polonce Čude 5, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janez Levec
Ljubljana, izdano leta 1981. s-35054
Kralj Jana, Šutna 42a, Žabnica, zavarovalno polico, št. 480748, izdala zavarovalnica Adriatic. g-35011
Kranjc Janez, Loke 13, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2097.
g-35299
Krevh Grega, Miličinskega 14, Celje,
spričevalo o zaključni OŠ 1. OŠ Celje, izdano leta 1996. m-1049
Kreča Ida, Zajasovnik 13, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2787.
p-35085
Kugler Karolina, Pirešica 14, Velenje,
delovno knjižico, izdano na ime MarošekKarolina. p-35053
Kukuna Ivan, Selnica ob Muri 39, Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8968. m-978
Laketič Aleksander, Pretnerjeva 8, Postojna, dve delnici druge emisije, št. 666866,
izdala banka Mercator. g-35106
Lampret Nataša, Komanija 4, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 212621,
S 1103204, izdala UE Ljubljana. s-35027
Lapajne Tomo, Spodnja Idrija 9, Spodnja Idrija, hranilno knjižico. p-35138
Lazar Iztok, Keleminova 12, Maribor,
zaključno spričevalo Kov. strojne šole Maribor, izdano leta 1990. m-1079
Lačen Silva Marija, Osterčeva 5, Ptuj,
priglasitveni list, št. 42-1957/96, mat. št.
5638367, izdan dne 5. 1. 1996. g-35170
Leskovar Matjaž, Sp. Dvorenje 43a, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. 5411. m-1031
Lešnik Matjaž, Prešernova 31, Oplotnica, zaključno spričevalo Srednje elektro računalniške šole Maribor, izdano leta 1988.
m-1021
Lešnik Valter, Zavrh 88, Voličina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2049.
m-1142
Lešnik Zdenka, Meljski hrib 36, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
66567. m-1127

Lindič Bizjak Marija, Turnerjeva 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
63420. p-35057
Lindič Bizjak Marija, Turnerjeva 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
63420. m-1118
Lipavšek Peter, Mariborska 45, Ptuj, zaključno spričevalo in diplomo SŠC DušanKveder Ptuj, izdano leta 1989. m-1066
Lipovšek Tina, Ilirija 5, Pobegi, spričevalo Srednje zdravstvene šole Piran. g-35035
Lokar Sonja, Krallova 25, Novo mesto,
diplomo za poklic prodajalec, št. osebnega
lista 1743. g-35266
Lovrenčak Ivanka, Rjavica, Rogaška Slatina, zaključno spričevalo Elektro gosp. šol.
center Maribor, izdano leta 1968. m-1067
Lužar Milan, Mrčna sela 42, Koprivnica
pri Brestani, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 12541. p-35169
Lubej Tatjana, Klinetova 4, Maribor, indeks Pedagoške fakultete, št. 61110755.
m-1053
Lukas Irena, Rosbergerjeva 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34958.
m-35001
Macuh Anton, Draža vas 25, Loče, zaključno spričevalo SŠBK Celje, izdano leta
1988. m-1135
Mahovlič Andrej, Pod gozdom C. V/31,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13273. s-35124
Malašič Rudolf, Istokova 22, Maribor,
zaključni izpit Kov. šole Maribor, izdano
leta 1968. m-994
Maleševič Goran, Stična 78a, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14124. s-35246
Mandič Boštjan, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, delovno knjižico. s-35034
Marina Ivan, Nasperska pot 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9315,
št. S 135796. s-35119
Marinač Vladimir, Staneta Severja 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 27768. m-971
Marini Renata, Brodarska 8, Litija, dijaško mesečno vozovnico, št. 13978, izdal
LPP. s-35357
Marič Bojan, Ruška cesta 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101483.
m-1083
Marušič Marija, Gregorčičeva 7, Jesenice, vozniško dovoljenje. g-35111
Mattias Natalia, Ferda Bidovca 4, Izola,
vozniško dovoljenje, št. 8295. p-35055
Mavrin Ivan, Ceneta Štuparja 149, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
27/III 6, izdal Šolski center Ljubljana leta
1965. s-35245
Mavsar Nina, Zgornja Sorica 26, Sorica,
spričevalo osnovne šole, izdano leta 1990.
g-35181
Medar Snežana, Vojkova 91, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23446, izdal LPP. s-35121
Merc Ana, Vicava 104, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13900. g-35045
Mezgec Matjaž, Goliev trg 10, Trebnje,
delovno knjižico. s-35003
Meznarič Kristian, Pirnatova 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95992. m-973
Meško Gorazd, Senik 25, Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 6576. g-35113
Mihailović Dejan, Samova 88, Miklavž,
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zaključno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta 1994.
m-1095
Mihailovič Dejan, Samova 88, Miklavž,
zaključno spričevalo Šole za gostinstvo in
turizem Maribor, izdano leta 1994. m-1024
Mihelič Boris, Markovičeva 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 82569.
m-1036
Mihorič Angela, Spodnje Dule 18, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Poklicna frizerska šola v Ljubljani leta 1977
na ime Šribar Angela. s-35088
Mikič Marko, Štrekljeva 76, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 64515.
m-1144
Mikuž Elena, IV. prekomorske 57, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S1087828.
g-35300
Miljevič Tanja, Pahorjeva ulica 28, Koper, dijaško mesečno vozovnico, št. 26489.
s-35030
Milkov Jelena, Jakčeva 34, Ljubljana, obvestilo o uspehu, izdala Srednja šola tiska in
papirja v Ljubljani, šolsko leto 1991/1992.
s-35087
Milkovič Štefanija, Fazanska 2, Portorož,
potrdilo o lastništvu delnic, št. 01163744/79,
izdala M Banka. s-35326
Milotič Ljuba, Cvetna 3, Portorož, potrdilo o lastništvu delnic, št. 00106836/00, izdala M Banka. s-35327
Mitrović Tomislav, Vošnjakova 4a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
155989, S 447639, izdala UE Ljubljana.
s-35132
Mitrovič Miroslav, Brilejeva 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 194896.
s-35228
Mlinarič Irena, Trstenjakova 6, Maribor,
maturitetno spričevalo Pedagoške gimnazije
Maribor, izdano leta 1983. m-987
Može Peter, Heroja Tomšiča 9, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3927/95, izdala Luška kapetanija
Koper. m-1056
Možina Vili, Zaboršt 70, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
131322. s-35333
Modic Martin, Gradišče 6, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole in
gimnazije Ljubljana, izdano leta 1995.
s-35220
Molek Jože, Cesta pod goro 20, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10493,
izdala UE Vrhnika. s-35040
Morina Nazmi, Ostrozub, Mališevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94224. m-993
Močnik Alojzij, Gubčeva 2b, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 13835.
s-35163
Mrak Metod, Zg. Bitnje 106, Žabnica,
zavarovalno polico, ki se glasi na avtomobil
KR-26-06K. g-35297
Mrkun Mateja, Tesarska 16, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Prule, izdano leta
1996. s-35312
Munda Ksenija, Sobetinci 16, Markovci,
indeks EPF Maribor, št. 81462177, izdan leta
1994. m-983
Murovec Marija, Moše Pijade 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106820.
m-1111
Murtič Suada, Seča 74, Portorož, potrdilo
o lastništvu delnic, št. 01164970/79, izdala
M Banka. s-35325

Muršič Roman, Pri vrtnariji 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 102909.
m-985
Mušinovič Mustafa, Ragovska 6a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27588. g-35175
Mušič Romana, Koseze 2, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 75354.
s-35135
Najdek Nada, Zavrh 3, Voličina, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3111. m-976
Narat Branko, Kupčinji vrh 4, Stoperce,
spričevalo za 8. razred OŠ Majšperk. g-35024
Naterer Andrej, Malečnik 77, Maribor,
indeks Pedagoške fakultete Maribor, št.
61113169, izdano leta 1996. m-1040
Navodnik Janez, Partizanska 27, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39922.
g-35044
Našič Ermina, Aškerčeva 2, Krško, spričevali 1. in 2. letnika Trgovske šole Brežice,
izdana leta 1990/91. g-35293
Nikl Avgust, Selnica ob Muri 86, Ceršak,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 4082.
m-1096
Njenjič Gordana, Partizanska 30, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9110.
s-35265
Novak Gregor, Kvedrova 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 175748.
s-35046
Ograjenšek Peter, Smetanova 60, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92126. m-1060
Omeragič Saša, Volkmajerjeva 47, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1997. m-1046
Omeri Vejo, Cesta na Markovec 59, Koper, spričevalo o končani osnovni šoli.
g-35021
Osredkar Edvard, Smledniška 89, Kranj,
vozniško dovoljenje. g-35244
Ostir Sebastjan, Tomšičeva 8, Jesenice,
vozniško dovoljenje. g-35314
Pajk Marjetka, Mestni trg 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91325.
s-35307
Pamuk Mujo, Bjelašnička 134, Ilidža, zavarovalno polico, št. 245435, izdala zavarovalnica Adriatic. s-35280
Pavliči Srečko, Arh. Novaka, vozniško
dovoljenje, št. 18431. p-35165
Pavšek Ivan, Čolnišče 28, Zagorje, vozniško dovoljenje, št. 2854. p-35175
Pači Marjan, Krekova 27, Maribor, diplomo Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. m-1098
Perko Linda, Pot na Zali rovt 5, Tržič,
dijaško mesečno vozovnico, št. 41108.
s-35068
Pernarčič Vesna, Molniške čete 7, Ljubljana, indeks AGRFT Ljubljana, izdan leta
1993. s-35359
Peserl Jožef, Zg. Verjane 5, Sveta Trojica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4386.
m-1002
Petan Boštjan, Vodnikov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 195641.
s-35329
Peterkovič Bogomir, Tomšičeva 38, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 16674. g-35242
Petkovič Marko, Pod gradom 2b, Celje,
vozniško dovoljenje. p-35038
Petrovič Štefan, Ul. XIV. divizije 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
35222. p-35147

Petrovski Drago, Kampel 4c, Koper, vozniško dovoljenje. g-35178
Pevec Iztok, Tomšičeva 8, Velenje, diplomo Kov. strojne šole, št. 364/I, izdano
leta 1985. p-35252
Pečnik Katja, Ljubija 126, Mozirje, študentsko izkaznico, št. 61116706. m-989
Pižmoht Nelka, Kajuhova 1, Ptuj, zaključno spričevala 1., 2., 3., in 4. letnikaSrednje
vzgojiteljske šole Maribor, izdana od leta
1976-80. m-1106
Pintar Marjan, Zoletova 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 157091.
s-35232
Pirc Andrej, Grajska 5, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 101245. m-1112
Pirc Robert, Manžan 2a, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 30098. g-35304
Pivec Jože, Srebotje 22, Šentilj, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 1442. m-1151
Planovšek Franc, Spodnje Pirniče 20G,
Medvode, zavarovalno polico, št. AO
001037055. s-35282
Plavčak Marjan, Kapla 8, Tabor, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S319025. p-35256
Plohl Vid, Vespazianova 5, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 34268. g-35047
Podbevšek Gorazd, Golnik 171, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
46853, izdala UE Kranj. g-35240
Podhostnik Srečko, Mladinska 28, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109113. m-1126
Podhraški Marijana, Bratov Učakar 102,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
25390, izdal LPP. s-35126
Pogačar Marija, Preserje pri Zlatem polju
5, Lukovica, spričevali 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole Ljubljana, izdana leta
1980-81. s-35077
Pogačnik Saša, Kolodvorska 3, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. s-35070
Pogačnik Živa, Gerbičeva 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 160261.
s-35165
Polanec Renata, Kovičeva 4, Maribor, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost
Maribor, izdano leta 1985. m-1124
Poler Alojz, Selnica 161, Selnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 3991.
m-1145
Porenta Jože, Pevno 10, Škofja Loka, zavarovalni polici, št. 01/0427572 in 0397174,
izdala zavarovalnica Adriatic. g-35298
Povoden Ljubomir, Knafelčeva 32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5665. m-1110
Poštrak Danijel, Hrastje 54b, Limbuš, zaključno spričevalo Poklicne gradbene šole ,
izdano leta 1983. m-1114
Prebil Maja, Tomažičeva 36, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 455937, izdala zavarovalnica Adriatic. s-35062
Predan Janko, Zg. Bistrica 80, Slovenska
Bistrica, zaključno spričevalo I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1961. m-1072
Pregl Alojz, Lenardonova 6, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Jakobski dol, izdano
leta 1968. m-1078
Prejac Franc, Goce Delčeva 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 49197.
m-1062
Premzl Emilija Berta, Črnogorska 27, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
97650. m-1035
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Prezelj Danica, Primožičeva 1, Ljubljana,
indeks Ekonomske fakultete Ljubljana, izdan leta 1989 na ime Mandič. s-35285
Pulko Alojz, Jurčičeva 4, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17614. g-35055
Pungaršek Boštjan, Trška gorca 1, Šentjur, indeks Visoke upravne šole Ljubljana,
izdan leta 1993. g-35063
Pučko Jelislava, Miklošičeva 4d, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16420.
g-35058
Pšunder Erika, Gosposvetska 69, Maribor, indeks PF Maribor, št. 61044441.
m-1019
Ražman Kristina, Kortine 25a, Črni Kal,
spričevalo 8. razreda OŠ Dekani. g-35107
Rabič Marjana, Povšetova 76, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. P-22614.
g-35057
Radosavljevič Milenko, Mire Miheličeve
38, Ljubljana, spričevalo Srednje šole tehn.
strok in oseb. storitev Ljubljana, izdabo leta
1984 na ime Kovačevič Jadranko. s-35320
Rajh Irma, Brengova 54, Lenart, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5654. m-1063
Rajk Mojca, Šarhova 22, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 302708. g-35010
Razinger Špela, Hudi Graben 11, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7786.
g-35060
Raškaj Mario, Šnuderlova 7, Maribor, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
84747. m-1129
Raškovič Željko, Letonjeva 4, Maribor,
zaključno spričevalo JVZ Srednje kovinarske strojne šole Maribor, izdano leta 1978.
m-1029
Rašl Miroslav, Podvinci 260a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 29237. g-35305
Račič Damjana, Ulica bratov Učakar 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 181364, S 44438, izdala UE Ljubljana.
s-35131
Režonja Melita, Rakičan Partizanska 9,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
61112036. m-1105
Rede Marija, Koseskega 13, Ljubljana,
izkaznico vojnega veterana, št. 014617, izdala občina Ljubljana Moste. s-35097
Repar Jože, Cesta na Ostrožno 83a, Celje,
dvižni listek za uro, št. 7060 pri urarju Trglavčnik. m-1050
Resport d.o.o., Koper, zavarovalno polico, št. 411479 za vozilo KP 86-88 A. g-35120
Rečnik Janez, Šmarjeta 2, Škofja vas, listino, št. 175/97. p-35150
Rihtarič Marija, Ihova 33a, Benedikt, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 588. m-1108
Rihter Jožica, Pod gozdom 13, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 17447. s-35318
Rihter Zdravko, Pod gozdom 13, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
11333. s-35319
Ritonja Branko, Rogaška cesta 33, Poljčane, spričevalo za poklicnega šoferja v Slovenski Bistrici, izdano leta 1980. m-1132
Ritonja Branko, Rogaška 33, Poljčane,
zaključno spričevalo Avtomehanskega šolskega centra Maribor, izdano leta 1978.
m-1131
Roblek Darja, Kuratova 4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S360748, št.
reg. 886, izdala UE Kranj. p-35079
Rojc Damir, Košnica 13, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 39559. p-35136

Rojko Mirko, Vurberg 103, Spodnji Duplek, zaključno spričevalo ŽIŠ Maribor, izdano leta 1979. m-1130
Rojko Peter, Ulica bratov Učakar 54,
Ljubljana, delovno knjižico. s-35164
Roškar Judita, Breznikova 8, Maribor, zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta 1972. m-1140
Roškar Silva, Janževski vrh 52, Podvelka, zaključno spričevalo Trgovske šole Maribor, izdano leta 1980. m-1041
Rudolf Joško, Kuratova 4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S737197, št.
reg. 11744, izdala UE Kranj. p-35081
Rupnik Nada, Gradišče nad Pijavo gorico
189, Škofljica, letno spričevalo Poklicne gostinske šole Celje, izdano leta 1977-78.
g-35019
Rus Janez, Velike Pece 25, Šentvid pri
Stični, 9 delnic 3. emisije in 10 delnic 2.
emisije M banke, št. 00935077. s-35036
Sabler Milan, Koroška 201, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 73573.
m-1045
Salobir Andreja, Jelce 22, Nova Gorica,
delovno knjižico, št. 11693. p-35042
Sark Primož Tomaž, Tomšičeva 9, Logatec, investicijski kupon, št. CK001030 priinvesticijski družbi Galileo. s-35252
Savič Dragana, Kunaverjeva 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26613,
izdal LPP. s-35128
Seme Dejan, Cvetkova 14, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 30130.
p-35087
Senica Alojz, Šentanel 23, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 12124.
g-35050
Serk Dušan, Ob ribniku 41, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S801449,
št. reg. 35616. m-990
Sever Bojan, Osojna 8, Bistrica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 4747. m-1022
Sidar Slavica, Maistrova 4, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2264. g-35237
Simič Andreja, Otiški vrh 118, Šentjanž,
delovno knjižico, št. A173332. s-35256
Simič Suzana, Vošnjakova 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 206901.
s-35154
Skale Jakob, Tratna 9, Gorica pri Slivnici,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 5478.
p-35161
Skubic Saška, Ulica bratov Martinec 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 186984. s-35191
Skubin Damjan, Glagoljaška 1a, Koper,
vozniško dovoljenje. g-35145
Smakiči Zeflija, Vodnikova 243, Ljubljana, delovno knjižico. s-35094
Smrdelj Petra, Cesta na Kremenco 11,
Postojna, indeks Filozofske fakultete Ljubljana, izdan leta 1996. s-35162
Soršak Romana, Račka cesta 55, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
35453. m-1010
Srimac Moris, Brilejeva ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
219108, št. reg. 176788. s-35225
Stanič Anita, Ljubljanska 7a, Maribor, zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta 1987. m-1065
Stankovič Verica, Dogoška 61, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 66544.
m-996

Starič Kristjan, Rudija Papeža 34, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S115123, št. reg. 39998, izdala UE Kranj.
s-35267
Stoisavljevič Sonja, Lokev 83, Divača,
spričevalo 3. letnika Srednje pomorske šole
Portorož, izdano leta 1995 na ime Stoisavljevič Matjaž. g-35108
Stojkovič Simon, Vrablova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 48168.
m-1020
Strah Edvard, Ulica Iga Grudna 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
179593. s-35212
Stres Dušan, Kolodvorska 38, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 88859.
m-1149
Strupi Robert, Stara cesta 36a, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S638366,
št. reg. 43524, izdala UE Kranj. s-35006
Stupar Lea, Mali vrh 1a, Šmartno ob Paki, spričevalo 2. letnika STŠ Celje, izdano
leta 1992. g-35235
Sušnik Mitja, Hlebce 21a, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 24707. g-35173
Svalina Hana, Pokopališka 1, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Polje, izdano leta
1991. s-35198
Svetek Rok, Štepanjska cesta 6a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 414592, izdala
zavarovalnica Tilia. s-35196
Šedivy Simona, Prušnikova 32, Maribor,
letno spričevalo Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 1996. m-1133
Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št. 0334504, izdala zavarovalnica Adriatic. g-35295
Šepec Božidar, Slogonsko 36, Kapele,
vozniško dovoljenje, št. 6979. p-35162
Šerbinek Verica, Lavričeva 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 174737.
s-35098
Šetar Aleš, Črešnjevec 141, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
18315. g-35303
Šešok Andraž, Tenetiše 29, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10603.
s-35276
Šivic Raoul, Erjavčeva 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 104056.
s-35257
Škarja Nuša, Lobodova 6, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12299. s-35222
Škorjanec Andrej, Ivanuševa 15a, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14043. p-35137
Škorjanec Tonček, Borova vas 1, Maribor, diplomo Tehniške fakultete Maribor, izdano leta 1988. m-998
Šlamberger Robert, Ptujska cesta 65, Rače, delovno knjižico. m-1042
Šnajder Ana, Zg. Ščavnica 21, Sveta Ana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3621.
m-1097
Šoštarič Ivan, Polenci 8, Polenšak, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6600.
g-35311
Šremk Samo, Levstikova 14, Slovenska
Bistrica, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano leta 1995. m-997
Štefanec Vojko, Belokranjska 11, Maribor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1596/25-84. m-1085
Štimac Uroš, Ulica Lili Novy 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
690275, št. reg. 196097. s-35350
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Štrubelj Jože, Srednjevaška 85, Lavrica,
diplomo avtomehanske šole Ljubljana, izdano leta 1967. s-35226
Štrukelj France, Podutiška 39, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, izdano
leta 1996. s-35184
Štrus Kuzmič Frančiška, Zadružna 27,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11216. s-35101
Štubler Stanko, Roška cesta 10, Dolenjske Toplice, zavarovalno polico, št. 423542,
izdala zavarovalnica Adriatic. g-35009
Štumberger Borut, Goriška 4, Maribor,
zaključno spričevalo 3. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1996. m-1044
Šturm Bojan, Mihevčeva 20, Idrija, vozniško dovoljenje, št. 9712. p-35089
Šuštarič Stanko, Volčičeva 51, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16166.
g-35236
Šušteršič Andrej, Horjul 76B, Horjul, zaključno spričevalo Vozniške šole, izdal Izobraževalni center tehniške stroke Novo mesto, št. 2825, izdano leta 1976. s-35263
Švajger Samo, Ul. 25. maja 25, Ptuj, spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Srednje gradbene tehnične šole Maribor, izdano leta 1980. m-972
Tekavec Barbara, Cesta v Zgornji Log
39, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 39338, izdal LPP. s-35071
Tibaut Stanislav, Žižki 98b, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2973.
p-35094
Tkavc Peter, Šentilj 143, Šentilj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 8858. m-1068
Tomažin Franc, Podlubnik 159, Škofja
Loka, zaključno spričevalo Srednje trgovske
šole Kranj, izdano leta 1972. s-35091
Tomažič Tomaž, Lackova cesta 193, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
41345. m-967
Tomažoč Leonida, Košaški dol 61, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1977. m-1039
Topalovič Ivo, Ribička 5, Vukovo Selo,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenetehniške šole Ljubljana, izdano leta 1981.
s-35286
Topolovec Anastazija, Ormoška 79, Ptuj,
indeks Padagoške fakultete Maribor, št.
610988132, izdano leta 1993. m-999
Toporiš Stojan, Partizanska 23, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8785. g-35301
Tratnjek Alenka, Pesnica 64b, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11319.
m-1003
Trinker Bojana, Ptujska 23c, Miklavž,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1996. m-1115
Troha Stanko, Babno polje 18, Stari trg
pri Ložu, spričevalo Šole za poklicne voznike Ljubljana, izdano leta 1972. s-35322
Trontelj Primož, Ponova vas 79, Grosuplje, indeks Srednje trgovske šole Ljubljana,
izdan leta 1997. s-35007
Trošt Boštjan, Orehovica 38, Podnanos,
vozniško dovoljenje. g-35302

Trček Boštjan, Podpeč 41, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 183936, S
139304, izdala UE Ljubljana. s-35085
Turnšek Branko, Dobrina 51, Loka pri
Žusmu, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
10717. p-35090
Udovič Metka, Tyrševa 24, Maribor, duplikat diplome o opravljenem zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Maribor, izdan
leta 1981. m-1028
Ulčar Stojan, Alpska 11, Bled, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1140/10-86, izdala Luška kapetanija
Koper. g-35234
Urisk Renata, Na klancu 21, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8259.
p-35257
Us Bernardka, Trubarjeva 11, Domžale,
diplomo, izdal Srednješolski center Rudolf
Maister Kamnik, Poklicna trgovska šola leta
1986. s-35332
Varga Barbara, Pušnikova 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106127.
m-1134
Vauhnik Vladko, Vrazova 48, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32393.
m-986
Veinhandl Petra, Ulica 9. maja 12, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110845. m-1006
Velepec Vida, Linhartova 9, Vir, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 20814. s-35017
Veličevič Jože, Anke Salmič 31, Leskovec, spričevalo zaključnega izpita, izdal Šolski center Krško leta 1975. g-35180
Venta Anton, Trgovišče 40a, Velika Nedelja, zavarovalno polico, št. 386847.
g-35183
Verčko Peter, Ožbalt 44, Ožbalt, indeks
EPF Maribor, št. 81494316. m-1102
Veselič Silvo, Adlešiči, Adlešiči, vozniško dovoljenje, št. 6310. p-35092
Vižintin Monika, Zgornje Škofije 6a, Škofije, spričevalo 1. letnika SVKGŠ Celje, izdano leta 1993. g-35022
Vidakovič Maja, Cesta na Breg 16, Log
pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13266. s-35269
Vidmar Herman, Ulica Bratov Babnik 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 141444, št. reg. 110984. s-35133
Vidmar Maruša, Mencingerjeva 35, Ljubljana, stalno vozovnico za MPP št. 1031, s
100% popustom s spremstvom. s-35089
Viher Marijana, Bezena 68, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5116.
m-1070
Virant Ivana, Vodovodna pot 29, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3950.
g-35043
Višič Vladislav, Pajkova 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92708.
m-969
Vogrinc Marko, Voljčeva 6, Vrhnika, indeks Fakultete za družbene vede Ljubljana,
izdan leta 1996. s-35247
Vovk Suzana, Spodnja Slivnica 81, Grosuplje, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za prodajalce, št. 727-7670/95, izdalo Obrt-

no združenje Ljubljana dne 18. 9. 1995.
s-35156
Vrtačič Andrej, Kovinarska 3a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 8654.
g-35315
Vukanovič Marta Darka, Borštnikova 71,
Maribor, potrdilo o prekvalifikaciji, izdala
Trgovska zbornica Ljubljana. m-1137
Zagorac Gregor, Polanškova 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9767.
s-35204
Zagorac Helena, Gaberniška 2, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15522. g-35172
Zajec Borut, Goce Delčeva 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1635.
m-1087
Zalar Renata, Gabrče 13, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7754. s-35219
Zaplotnik Hugon, Ulica Gorenjskega odreda 16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 1101, S 475844, izdala UE Kranj. s-35205
Zaviršek Andrej, s.p., Na žago 6,
Straža, obrtno dovoljenje, št. 011981/
/0707/00-48/1995, izdano dne 6. 3. 1995.
g-35171
Zelenko Gorazd, Usnjarska 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 87279.
m-1086
Zečič Viktor, Betnavska 23, Maribor, zaključni spričevali 1. in 2. letnika II. gimnazije Maribor, izdana leta 1977/78. m-1034
Zore Karmen, Hudovernikova 2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
frizerske šole Ljubljana, izdano leta 1982.
s-35153
Zupančič Tomaž, Drenik 8, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 207213.
s-35281
Žagar Andreja, Bračičeva 4, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11910.
g-35056
Železen Lidija, Dolga ulica 98, Moravske
Toplice, indeks PF Maribor, št. 71092129.
m-988
Žigon Peter, Kebetova ulica 16, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02-09-148/1-1970. s-35223
Živič Polona, Krakovski nasip 10, Ljubljana, potrdilo o uspehu, izdala Gimnazija in
kemijska šola Ljubljana leta 1996. s-35066
Živko Zvonko, Zimica 48, Zgornja Korena, zaključni izpit Poklicne strojne kmetijske
šole, izdano leta 1977. m-1008
Živko Zvonko, Zimica 48, Zgornja Korena, delovno knjižico. m-1005
Žnidaršič Matjaž, Rusjanov trg 8, Ljubljana, spričevalo 3. letnika SŠER Ljubljana,
izdano leta 1995. s-35148
Žunko Vinko, Krpanova 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 109709.
m-1059
Žvegla Lidija, Podgorci 2b, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7121.
g-35048
Jagarinec Štefka, Mala Varnica 11, Zgornji Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 30412. g-35238
Vedernjak Dušan Kosi Anton, Cahova 6,
Ankaran, zavarovalno polico, št. 491337.
g-35179
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