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Razglasni del z dne 30. junija 1997

Sodni register
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 32 z dne 5. VI.
1997, stran 2452, Srg št. 94/03123,
Rg-42640, se subjekt vpisa pravilno glasi:
AHAC, trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Stopče.
LJUBLJANA
Rg-45125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16077 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa LIPA HOLDING, podjetje za informatiko, finance in trgovino, Ljubljana,
Roška c. 21, d.o.o., sedež: Roška 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03106/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5302765
Ustanovitelja: Senica Miro, izstopil
15. 12. 1994; Oblak Bogdan, Ljubljana,
Roška 21, vstopil 26. 11. 1989, vložek
350 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
LJUBLJANA
Srg 1412/97
Rg-401
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
BRIKETI, proizvodnja in prodaja lesenih briketov in drugih proizvodov za
kurjavo, d.o.o., Breg 13, Stara cerkev, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 6. 3. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Zemljak Stane, Breg št.
13, Stara cerkev in Zemljak Anton, Breg št.
75, Stara cerkev, z ustanovitvenim kapitalom
124.864 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih zaostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
124.864 SIT v celoti prenese na ustanovitelja Zemljak Staneta in Zemljak Antona, 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 9. 6. 1997
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Srg 1795/97
Rg-407
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba EURO MEDIA SERVIS, d.o.o.,
Ljubljana, Poljanska cesta 97, reg. št. vl.
1/26249/00, preneha po sklepu skupščine z
dne 25. 3. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Mohorjeva družba v
Celovcu, d.o.o., Ljubljana, sedež Grubarjevo nabrežje 6, Ljubljana in Neue Welle Bayern
Rundfunk-Verwaltungsgesellschaft
m.b.H., sedež Pretzfelder Strasse 7–11,
Nurnberg, ZRN, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese na
ustanovitelja Mohorjevo družbo v Celovcu,
d.o.o., Ljubljana, sedež Ljubljana, Grubarjevo nabrežje 6, Ljubljana in Neue Welle
Bayern Rundfung-Verwaltungsgesellschaft
m.b.H., sedež Pretzfelder Strasse 7–11,
Nurnberg ZRN.
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 3. 6. 1997
Srg 01579/95
Rg-408
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba NICOWA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Pot k sejmišču 13, Ljubljana-Črnuče, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 24. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Wagner Harald, 9113 Ruden, St. Radegund 32, Avstrija, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje družbe 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 1. 7. 1996
Srg 311/97
Rg-416
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Leto VII

Družba DOM-IN, d.o.o., trgovsko podjetje, Željne, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 1.
1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Branka Pogorevc in Jože Pogorevc, oba Željne 20, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Pogorevc Branko in Pogorevc Jožeta, 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 26. 5. 1997
Srg 37/97
Rg-417
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba VB-AGENS, družba za svetovanje, storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 6. 1. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Jože Valenčič, Novo
Polje, C. XXI/6b, Ljubljana in Vladimir Berglez, Pot na Fužine 37, 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 Valenčič Jožeta in Berglez Vladimirja,
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 26. 5. 1997
Srg 104/97
Rg-418
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba GRAJSKA PRISTAVA, podjetje za gostinstvo, trgovino in storitve,
d.o.o., Gabrska gora, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 12. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelja sta Jožica Huč, Gabrska
gora 28, Gabrovka in Jože Bajec, Vodnikova 3, Dob, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Huč Jožico in Bajec Jožeta, 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 26. 5. 1997

bitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela ustanoviteljica družbe.

bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela ustanovitelja družbe.

Srg 96/01149
Rg-102045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01149 z dne 25. 10. 1996 pod št. vložka
1/24942/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ŠUEN & TRGOVINA, trgovsko podjetje, d.n.o., Ljubljana, Tržaška
47
Skrajšana firma: ŠUEN & TRGOVINA,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 47
Ustanovitelja: Šuen Ljubica (trgovski delavec) in Šuen Vladimir (živilski tehnik),
oba izstop 7. 3. 1996.
Sklep skupščine z dne 7. 3. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela ustanovitelja družbe.

Srg 96/00865
Rg-102134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00865 z dne 26. 11. 1996 pod št. vložka
1/11554/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: INTERPILES, podjetje za projektiranje, inženiring in izvajanje gradbenih del, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INTERPILES, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Štok Edvard in Gala Sergej, oba izstop 2. 2. 1996.
Sklep skupščine z dne 2. 2. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela ustanovitelja družbe.

Srg 94/08522
Rg-102157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08522 z dne 21. 10. 1996 pod št. vložka
1/07908/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: EMTP JANKO DROLE, d.o.o.,
podjetje za servis, proizvodnjo, trgovino,
gostinstvo in turizem, Ljubljana
Skrajšana firma: EMTP JANKO
DROLE, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvetska 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Drole Janko, izstop 23. 5.
1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj družbe.

Srg 96/02906
Rg-102144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02906 z dne 26. 11. 1996 pod št. vložka
1/11464/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: DHM, svetovanje, posredovanje, trgovina, d.o.o., Einspielerjeva 6,
Ljubljana
Skrajšana firma: DHM, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Einspielerjeva
6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Hočevar Dušan, izstop 6. 6.
1996.
Sklep skupščine z dne 6. 6. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj družbe.

Srg 402/97
Rg-419
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba NORD, podjetje za lovski in
ribiški turizem ter proizvodnjo in trgovino z lovskim in športnih strelivom, d.o.o.,
Partizanska 16, Grosuplje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 8. 1. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Davorin Marinč, Partizanska 16, Grosuplje, 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
Marinč Davorina.
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 16. 5. 1997
Srg 94/19652
Rg-102039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19652 z dne 21. 10. 1996 pod št. vložka
1/04768/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PALES, svetovanje, zastopanje
ter posredovanje v prometu blaga in storitev, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: PALES Ljubljana,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 61
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Koželj-Kuhar Bojanka,
izstopila 20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila more-

Srg 94/14263
Rg-102089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14263 z dne 18. 12. 1996 pod št. vložka
1/12736/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: GRADI–M, d.o.o., Splošno
gradbeno podjetje
Skrajšana firma: GRADI–M, d.o.o., Sodražica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1317 Sodražica, Zapotok 31
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Češarek Mitja in Češarek
Franc, oba izstop 20. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila more-

Srg 94/19008
Rg-102198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19008 z dne 17. 10. 1996 pod št. vložka
1/10026/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ADA, računovodsko finančni
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Metoda Mikuža 20
Skrajšana firma: ADA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Metoda Mikuža 20
Osnovni kapital: 1,102.882 SIT
Ustanovitelji: Glavač Maja, Glavač Drago, Grčar Jelica in Grčar Igor, vsi izstop
29. 12. 1994.
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Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli ustanovitelji družbe.

Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj družbe.

Srg 96/01645
Rg-102220
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01645 z dne 16. 10. 1996 pod št. vložka
1/12346/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SCH, oblikovanje in projektiranje, d.o.o., Kamnik, Kranjska 4č
Skrajšana firma: SCH, d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Kranjska 4č
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Schlegl Tomaž in Lenščak
Uršula, oba izstop 19. 3. 1996.
Sklep skupščine z dne 19. 3. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela ustanovitelja družbe.

Srg 94/17339
Rg-102533
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17339 z dne 4. 12. 1996 pod št. vložka
1/17895/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5727774
Firma: VETA, podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopstvo in storitve,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VETA, d.o.o., Ljubljana, Zvezda 8
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zvezda 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Vamberger Emil, izstop
21. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 21. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj družbe.

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 150
Prenehanje (izbris) podjetja AVTOMERKUR p.o., Ljubljana, zaradi razdelitve na tri
podjetja: AVTOMERKUR VOZILA, d.o.o.,
Ljubljana, vpisana na št. reg. vl. št.
1/26874/00; AVTOMERKUR PSO BEŽIGRAD, d.d., Ljubljana, vpisana na št. reg.
vl. št. 1/26875/00 in AVTOMERKUR TRGOVINA, d.o.o., Ljubljana, vpisana na št.
reg. vl. št. 1/26876/00.

Srg 94/05654
Rg-102412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05654 z dne 23. 12. 1996 pod št.
vložka 1/04290/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PAX, podjetje za trgovino in
poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PAX, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vrhovčeva 3
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelj: Dujić Slobodan, izstop
25. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj družbe.
Srg 94/16401
Rg-102419
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16401 z dne 28. 11. 1996 pod št. vložka
1/05406/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5350301
Firma: GOP – PETER ŠPORT, gradnja, oprema, trgovina, šport, d.o.o., Ljubljana, Hošiminhova 5
Skrajšana firma: GOP – PETER
ŠPORT d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Hošiminhova 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Žibert Peter, izstop 20. 12.
1994.

Srg 94/16826
Rg-104047
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16826 z dne 16. 10. 1996 pod št. vložka
1/14796/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: AXIS, d.o.o., podjetje za mednarodno špedicijo, transport, trgovino,
marketing in inženiring, Ljubljana
Skrajšana firma: AXIS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Hotimirova 19
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Starič Miroslav in Mihovec Zdenka, oba izstop 21. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 21. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela ustanovitelja družbe.
Srg 96/05456
Rg-105429
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05456 z dne 6. 1. 1997 pod št. vložka
1/03451/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča AVTOMERKUR, p.o., zaradi
razdelitve na tri podjetja: AVTOMERKUR
VOZILA, d.o.o., AVTOMERKUR POS BEŽIGRAD, d.d. in AVTOMERKUR TRGOVINA, d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5307333
Firma: AVTOMERKUR, trgovina in
servis, p.o., Ljubljana, Celovška 150
Skrajšana firma: AVTOMERKUR, p.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: p.o.

Srg 94/08412
Rg-105450
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08412 z dne 31. 1. 1997 pod št. vložka
1/07607/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5401054
Firma: MOHAR, podjetje za promet z
nepremičninami in komunalno urejanje
zemljišč, d.o.o., Ljubljana, Medvedova 25
Skrajšana firma: MOHAR, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Medvedova 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Mohar Vasja in Ferlan
Katja, oba izstop 10. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Mohar Vasja, Jučičev trg 3, Ljubljana
in Ferlan Katja, stanujoča Pod akacijami
43, Ljubljana (vpisano v sodni register s
sklepom Srg 8412/94 z dne 31. 1. 1997).
Srg 96/04023
Rg-105539
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04023 z dne 6. 3. 1997 pod št. vložka
1/10384/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra s temile podatki:
Firma: LO&BO, podjetje za avtokleparske storitve in trgovino, d.o.o., Dol pri
Ljubljani, Brinje 31
Skrajšana firma: LO&BO, d.o.o., Dol
pri Ljubljani
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Brinje
31
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Ložar Teodor, izstop 15. 7.
1996
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Teodor Ložar, Brinje 31, Dol pri Ljubljani.
Srg 96/05442
Rg-105542
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05442 z dne 6. 3. 1997 pod št. vložka
1/05845/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ENTIS, podjetje za elektroniko
ter programsko in strojno opremo, d.o.o.,
Polhov Gradec
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Skrajšana firma: ENTIS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1355 Polhov Gradec, Srednji
vrh 17
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Bradeško Jože, Gruden
Stanislav in Dobrišek Simon, vsi izstop
22. 10. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Jože Bradeško, Stanislav Gruden in Simon Dobrišek.

Firma: SCUOLA DANTE, d.o.o., Šola
za tuje jezike, biro za prevajanja in trgovina z učbeniki na debelo in drobno
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Angelce
Ocepkove 5
Osnovni kapital: 149.800 SIT
Ustanoviteljica: Pavešić Miljana, izstopila 30. 3. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Miljana Pavešić, Angelce Ocepkove 5,
Ljubljana.

Firma: CIREJ, d.o.o., podjetje za marketing in organiziranje kulturnozabavnih
prireditev, Ljubljana, Koprska 17
Skrajšana firma: CIREJ, d.o.o., Ljubljana, Koprska 17
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 17
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Cirej Ambrož, izstop 17. 6.
1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ambrož Cirej, Koprska 17, Ljubljana.

Srg 96/05526
Rg-105543
Okrožno sodišče v Ljubljani, je s
sklepom Srg št. 96/05526 z dne 6. 3. 1997
pod št. vložka 1/14373/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št. 5552796
Firma: MINI MODA – BY S, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, trgovino živilskih
in neživilskih proizvodov, marketing,
storitve, gostinstvo, turizem, zunanjo trgovino… Ljubljana
Skrajšana firma: MINI MODA – BY S,
d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Šmartno, Spodnje
Gameljne 8,
Osnovni kapital: 2.061.380 SIT
Ustanoviteljica:
Schonlieb-Uršič
Simona, izstopila 30. 9. 1996
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Simona Schonlieb-Uršič, Spodnje
Gameljne 8, Ljubljana-Šmartno.

Srg 96/02648
Rg-105872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02648 z dne 3. 3. 1997 pod št. vložka
1/16075/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: YAKUZEN, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve
Skrajšana firma: YAKUZEN, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina
cesta IV št. 55
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Kreus Janez, Bratož Saša,
Možina Barbara in Avbelj Draga, vsi izstopili 23. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli Janez Krevs, Ljubljana, Žaucarjeva 22, Saša Bratož, Ljubljana, Linhartova
42, Barbara Možina, Ljubljana, Rožna dolina c. 17/32 in Draga Avbelj, Ljubljana,
Eipprova 15.

Srg 96/03391
Rg-105877
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03391 z dne 13. 3. 1997 pod št.
vložka 1/07849/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ERŠI, finančni marketing, izvoz-uvoz, trgovina, turizem, proizvodnja,
prevozništvo, d.o.o., Kajuhovo naselje,
Kočevje
Skrajšana firma: ERŠI, d.o.o., Kajuhovo naselje 14, Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Kajuhovo naselje 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Eržen Alojz in Šepec Irena, oba izstop 2. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Alojz Eržen in Irena Eržen, oba Kajuhovo naselje 14, Kočevje.

Srg 96/05826
Rg-105546
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05826 z dne 10. 3. 1997 pod št. vložka
1/21205/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ADEK, Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Škofljica
Skrajšana firma: ADEK, d.o.o., Škofljica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital:150.480 SIT
Sedež: 1291 Škofljica, Hribi 38
Ustanovitelja: Križman Jožef in Križman
Jernej, oba izstop 1. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Jožef Križman, Hribi 38, Škofljica in Jernej
Križman, Sela pri Šmarju 2, Grosuplje.

Srg 96/03073
Rg-105874
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03073 z dne 4. 3. 1997 pod št. vložka
1/16353/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: EVROSPORT, podjetje za
športni marketing in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: EVROSPORT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1113 Ljubljana, Trebinjska 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Popivoda Tamara in Popivoda Nikola, oba izstop 31. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Nikola Popivoda in Tamara Popivoda,
oba Ljubljana, Trebinjska 6.

Srg 95/01843
Rg-105869
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01843 z dne 4. 3. 1997 pod št. vložka
1/24319/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Srg 96/03102
Rg-105875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03102 z dne 10. 3. 1997 pod št. vložka
1/11782/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Srg 96/03392
Rg-105878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03392 z dne 13. 3. 1997 pod št.
vložka 1/17406/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5605644
Firma: ANN MARIE CHRISTINE
MARKETING, d.o.o., oblikovanje in trgovina, Koroška 16, Ljubljana
Skrajšana firma: ANN MARIE CHRISTINE MARKETING, d.o.o., Koroška
16, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Koroška 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Šubic Saša, izstopila
1. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Saša Šubic, Koroška 16, Ljubljana.
Srg 96/03740
Rg-105879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03740 z dne 11. 2. 1997 pod št. vložka
1/21536/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
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ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5732395
Firma: BEGAJ, trgovsko podjetje,
d.o.o., Litija, Valvazorjev trg 1, Litija
Skrajšana firma: BEGAJ, d.o.o., Litija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1270 Litija, Valvazorjev trg 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Begaj Mehdi, izstop 27. 6.
1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Mehdi Begaj, Valvazorjev trg 1, Litija.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Viktor Žnidaršič, Ulica Simona Jenka
12, Domžale.

vzel Matjaž Bergant, Borutova ulica 5, Ljubljana.

Srg 94/18721
Rg-106192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18721 z dne 17. 3. 1997 pod št. vložka
1/11748/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SIBINVEST, Investicijsko podjetje, Miklošičeva 38, Ljubljana, k.d.
Skrajšana firma: SIBINVEST, k.d.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 38
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, AVTO, d.o.o., Kočevje,
DR. FELIX, d.o.o., Ljubljana, Bevčič Albert, Černe Robert, Klemenčič Vladimir,
Krašovec France, Kuharič Neva, Mežnar
Drago, Pensa Pavle, Pregl Kazimir in Samar Milivoj, vsi izstop 31. 3. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli: SLOVENSKA INVESTICIJSKA
BANKA, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 38,
AVTO, d.o.o., Kočevje, Šalka vas 4, DR.
FELIX, d.o.o., Ljubljana, Titova 6, Albert
Bevčič, Nova Gorica, Gradnikove brigade
15, Robert Černe, Ljubljana, Novakova 3,
Vladimir Klemenčič, Ljubljana, Rimska 16,
France Krašovec, Ljubljana, Moškričeva 42,
Neva Kuharič, Šempeter pri Gorici, Feiglova 9, Drago Mežnar, Ljubljana, Chengdujska 6, Pavle Pensa, Trzin, Rakefova 32, Kazimir Pregl, Ljubljana, Rimska 16 in Milivoj Samar, Ljubljana, Kodrova 17.
Srg 96/03152
Rg-106195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03152 z dne 27. 3. 1997 pod št. vložka
1/23259/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: VIKTOR AUDIO SISTEMI,
storitveno podjetje, d.o.o., Domžale, Simona Jenka 12
Skrajšana firma: VIKTOR AUDIO
SISTEMI, d.o.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Simona Jenka
12
Osnovni kapital: 119.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Viktor, izstop
12. 6. 1996.

Srg 96/03160
Rg-106196
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03160 z dne 17. 3. 1997 pod št.
vložka 1/11038/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: VOH, podjetje za trgovino in
storitveni inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Ane Ziherlove 6
Skrajšana firma: VOH, Ljubljana, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ane Ziherlove
6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Milošević Vlado in Milošević Olga, oba izstop 24. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Vlado Milošević, Ilovški štradon 6,
Ljubljana in Olga Milošević, Celovška cesta 145/a, Ljubljana.
Srg 96/03183
Rg-106197
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03183 z dne 27. 3. 1997 pod št.
vložka 1/07859/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5396646
Firma: JAZBEC, trgovina, gostinstvo
in proizvodnja, d.o.o., Hrastnik, Cesta
padlih borcev 11b
Skrajšana firma: JAZBEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1430 Hrastnik, Cesta padlih
borcev 11/b
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Jazbec Rajko, Jazbec Helena in Jazbec Andrej, vsi izstop 20. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Rajko Jazbec, Helena Jazbec in Andrej
Jazbec, vsi Hrastnik, Cesta padlih borcev
11b.
Srg 96/03199
Rg-106198
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03199 z dne 17. 3. 1997 pod št.
vložka 1/05933/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KM LJUBLJANA, podjetje za
trgovino s tehničnim blagom, Borutova 5,
Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: KM Ljubljana, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Borutova 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Bergant Matjaž, izstop
26. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je pre-

Srg 96/03204
Rg-106200
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03204 z dne 17. 3. 1997 pod št.
vložka 1/08038/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MMS INŽENIRING, podjetje
za inženiring v elektrotehniki, zunanjo in
notranjo trgovino ter zastopanje in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MMS INŽENIRING,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Tovarniška 3,
Preserje
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelj: Soklič Marjan, izstop 7. 6.
1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Marjan Soklič, Tovarniška 3, Preserje,
Radomlje.
Srg 96/03313
Rg-106205
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03313 z dne 14. 3. 1997 pod št.
vložka 1/06311/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KEM-ELRO-D, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in zastopanje tujih
firm, d.o.o.
Skrajšana firma: KEM-ELRO-D, d.o.o.,
Črnuče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1231 Črnuče, Pot Draga Jakopiča 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Ferko Drago in Ferko Robert, oba izstop 1. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Drago Ferko in Robert Ferko, oba Pot
Draga Jakopiča 4, Ljubljana Črnuče.
Srg 96/03319
Rg-106206
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03319 z dne 27. 3. 1997 pod št.
vložka 1/15565/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SPIT – TOMIS, svetovanje,
projektiranje, izdelava, transport, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: SPIT – TOMIS, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Selanova ulica 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Dovč Tomaž in Dovč Tomaž ml., oba izstopila 1. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Dovč Tomaž in Dovč Tomaž ml., oba
Selanova 8, Ljubljana.
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Srg 96/03324
Rg-106207
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03324 z dne 14. 3. 1997 pod št.
vložka 1/07909/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: OBLIČ, Podjetje za krovstvo in
montažo ter trgovino, d.o.o., Vodice nad
Ljubljano, Polje 6
Skrajšana firma: OBLIČ, d.o.o., Vodice
nad Ljubljano
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1217 Vodice nad Ljubljano, Polje 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Čebašek Bojan in Čebašek Cecilija, oba izstop 1. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Bojan Čebašek in Cecilija Čebašek, oba
Polje 6, Vodice nad Ljubljano.

Firma: POSLOVNA SKUPNOST ZA
VETERINARSTVO LJUBLJANA, r.o.,
Cesta v Mestni log 47
Skrajšana firma: Poslovna skupnost za
veterinarstvo Ljubljana, r.o.
Pravnoorg. oblika: poslovna skupnost
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mestni
log 47
Sklep skupščine z dne 17. 7. 1995 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli: Zavod za živinorejo in veterinarstvo
Celje, Koroški veterinarski zavod Dravograd, Veterinarski zavod Ljubljana, regije
Grosuplje, Živinorejsko-veterinarski zavod
Gorenjske, Kranj, Veterinarska postaja Ljutomer, Obdravski zavod za veterinarstvo in
živinorejo Ptuj, Veterinarski zavod Šmarje
pri Jelšah, Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica, Veterinarski zavod Maribor, Veterinarski zavod Primorje, Sežana, Dolenjsko-posavski veterinarski zavod, Novo mesto in Veterinarski zavod Murska Sobota.

vložka 1/10654/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k GOSPODAR, d.o.o., Ljubljana, s temile
podatki:
Firma: TENA, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TENA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Lepi pot 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Nada in Levec Viktor, oba izstop 19. 12. 1994.
Pripojitev k GOSPODAR upravljanje
stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Lepi pot 6, (1/14085/00),
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
19. 12. 1994. Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.

Srg 96/03385
Rg-106210
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03385 z dne 14. 3. 1997 pod št.
vložka 1/07181/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: M.S., podjetje za zdravstveno
svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: M.S., d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Prešernova 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Petek Hojker Lijana, izstopila 3. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Lijana Petek Hojker, Prešernova 16,
Ljubljana.
Srg 96/03389
Rg-106212
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03389 z dne 13. 3. 1997 pod št.
vložka 1/21513/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: STIK CO., Uvozno-izvozno
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: STIK CO., d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Črna vas 240
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Škafar Lilijana in Škafar
Srečko, oba izstop 28. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Lilijana Škafar in Srečko Škafar, oba
Rašiška ulica 16, Ljubljana.
Srg 96/01151
Rg-106256
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01151 z dne 7. 4. 1997 pod št.
vložka 1/01788/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Srg 97/01533
Rg-106273
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/01533 z dne 17. 4. 1997 pod št.
vložka 1/21226/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi ustanovitve dveh novih javnih zavodov, s temile
podatki:
Firma: SLOVENSKI GLEDALIŠKI IN
FILMSKI MUZEJ, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 17
Ustanovitelj: Skupščina Republike Slovenije, izstop 17. 4. 1997.
Pri tem subjektu sta se po sklepu Vlade
RS z dne 1. 8. 1996 ustanovila dva nova
javna zavoda: Slovenski gledališki muzej
Ljubljana, Mestni trg 17 in Slovenska Kinoteka Ljubljana, Miklošičeva 38.
Pravni naslednik prvotnega zavoda je
Slovenski gledališki muzej.
Srg 96/05214
Rg-106290
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05214 z dne 2. 4. 1997 pod št.
vložka 1/24848/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k podjetju TOP TRADE, s temile podatki:
Matična št.: 5810256
Firma: TT SPORT, šport, prosti čas in
trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TT SPORT, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Gorice
39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bajec Robert in Kavčič
Mitja, oba izstop 29. 12. 1995.
Pripojitev k TOP TRADE, d.o.o., trgovsko podjetje Ljubljana, Cesta v Gorice 39
(1/3120/00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 29. 12. 1995. Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Srg 96/06462
Rg-106293
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06462 z dne 27. 3. 1997 pod št.

Srg 96/06280
Rg-106297
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06280 z dne 26. 3. 1997 pod št.
vložka 1/20420/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbe zaradi pripojitve
k NOCOM, d.o.o., temile podatki:
Firma: NH TRADE, d.o.o., Gostičeva
51a, Nožice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1235 Nožice, Gostičeva 51a
Osnovni kapital: 103.000 SIT
Ustanovitelja: Humar Janez, izstop
21. 12. 1994.
Pripojitev k NOCOM, proizvodnja, trgovina, inženiring, d.o.o., Gostičeva 51A, Nožice, (1/13661/00), na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 21. 12. 1994. Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.
Srg 94/14034
Rg-106540
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14034 z dne 28. 4. 1997 pod št.
vložka 1/08016/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BACOM, Podjetje za trgovino
na debelo in drobno, d.o.o., Mengeš
Skrajšana firma: BACOM, d.o.o., Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Rakefova ul. 35,
Trzin
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Buh Bogomir in Tominc
Andreja, oba izstop 7. 6. 1997.
Sklep skupščine z dne 7. 6. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Buh Bogomir, Rakefova ul. 35, Trzin,
Mengeš in Tominc Andreja, Prušnikova 35,
Ljubljana.
Srg 94/17047
Rg-106544
Okrožno sodišče v Ljubljani je s
sklepom Srg št. 94/17047 z dne 28. 4. 1997
pod št. vložka 1/12303/00 izbrisalo iz sod-

Št. 38-39 – 30. VI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2963

nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: A S C ENGINEERING, d.o.o.,
Trgovina in proizvodnja, Stadionska 2,
Ljubljana
Skrajšana firma: A S C ENGINEERING,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stadionska 2
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: Božič Dragomil, Markoci
Marko, Lessiak Alois in inž. S. Gunther
Taucher, vsi izstop 22. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Dragomil Božič, Stadionska 2, Ljubljana, inž. S. Gunther Taucher, Niedergams
83, A-8524 Bad gams, Alois Lessiak, Karel-Theusslweg 5, Schwanberg in Marko
Markoci, Ul. Narodnih herojev 23, Poznanovec.

Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Anton Bitenc, Podgorska 25, Ljubljana-Šentvid in Ksenija Bitenc, Jerančičeva
9, Ljubljana-Šentvid.

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Verbe Franc, izstop 28. 6.
1996.
Sklep skupščine z dne 28. 6. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Verbe Franc, Spodnji Log 17, Sava pri
Litiji.

Srg 94/17296
Rg-106545
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17296 z dne 24. 4. 1997 pod št.
vložka 1/10188/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BIOFARM, Podjetje za biovrtnarjenje, zastopanje in trgovino na debelo in drobno, d.o.o., Domžale, Ljubljanska 103
Skrajšana firma: BIOFARM, d.o.o.,
Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 103
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Levec Peter, izstop 27. 12.
1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Levec Peter (pokojni).
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Levec Jelko, (dedinja).
Srg 94/18485
Rg-106546
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18485 z dne 28. 4. 1997 pod št.
vložka 1/11751/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: LEGEND, Podjetje za trgovino
in inženiring, d.o.o., Jerančičeva 9, Ljubljana-Šentvid
Skrajšana firma: LEGEND, d.o.o.,
Ljubljana-Šentvid
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Jerančičeva 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja:Bitenc Anton in Bitenc
Ksenija, oba izstop 29. 12. 1994.

Srg 95/00064
Rg-106548
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00064 z dne 28. 4. 1997 pod št.
vložka 1/15200/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: D.O.I.T., podjetje za trgovino
in zastopanje, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana
Skrajšana firma: D.O.I.T., d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 7
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelja: Christopher Lusty in
Omerzu Jasna, obe izstop 9. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 9. 11. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli Lusty Christoper, 43 Waveney avenue,
London, Velika Britanija in Jasna Omerzu,
Seljakovo naselje 40, Kranj.
Srg 96/03432
Rg-106550
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03432 z dne 25. 4. 1997 pod št.
vložka 1/11265/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MOST – PRO, proizvodnja, storitve, trgovina, Kočevje, d.o.o.
Skrajšana firma: MOST – PRO, Kočevje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Opekarska 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Jakšič Jože, izstop 3. 7.
1996.
Sklep skupščine z dne 3. 7. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Jože Jakšič, Opekarska 7, Kočevje.
Srg 96/03433
Rg-106551
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03433 z dne 25. 4. 1997 pod št.
vložka 1/20375/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča izbris družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5695481
Firma: LOGRAD, d.o.o., Proizvodno
obrtno podjetje, Spodnji Log 17, Sava pri
Litiji
Skrajšana firma: LOGRAD, d.o.o., Sava pri Litiji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1282 Sava pri Litiji, Spodnji
Log 17

Srg 96/05827
Rg-106571
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05827 z dne 2. 4. 1997 pod št.
vložka 1/11749/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5523567
Firma: VIDRA, podjetje za prodajo,
montažo in servisiranje elektro-strojne
opreme, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VIDRA, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 104/e
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova
104/e
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Vidergar Stojan in Vidergar Rozalija, oba izstop 27. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 27. 6. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Vidergar Stojan in Vidergar Rozalija,
oba Vodnikova 104/e, Ljubljana.
Srg 96/05825
Rg-105545
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/05825 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/03597/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: EURO SMART CONSULTING,
podjetje za opravljanje športnih, turističnih, poslovnih, marketinških in zunanjetrgovinskih storitev, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 50
Skrajšana firma: EURO SMART CONSULTING, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 50
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 50
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Sedonja Nikolaj, izstop
14. 3. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Nikolaj Sedonja, Vojkova 50, Ljubljana.
Srg 96/05109
Rg-105540
Okrožno sodišče v Ljubljani je s
sklepom Srg št. 96/05109 z dne 10. 3. 1997
pod št. vložka 1/26433/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5895723
Firma: DENIDAM PORČIĆ, k.d., Avtokleparstvo Ljubljana
Skrajšana firma: DENIDAM PORČIĆ,
k.d., Ljubljana
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Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Clevelandska
ulica 49
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Porčić Alaga in Porčić Damir, oba izstop 5. 12. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Porčić Alaga in Porčić Damir, oba Cleveladnska ulica 49, Ljubljana.

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 13. 6. 1997

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Maribor,
Mladinska 3, reg. št. vl. 1/7317/00, katere
družbenik je BIROSTROJ COMPUTERS,
d.d., Maribor, Glavni trg 17/b, po sklepu
družbenika z dne 29. 11. 1996 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel BIROSTROJ
COMPUTERS, d.d., Maribor, Glavni trg
17/b.
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 4. 6. 1997

Srg 95/02908
Rg-100984
Okrožno sodišče v Ljubljani je s
sklepom Srg št. 95/02908 z dne 18. 12.
1996 pod št. vložka 1/11734/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku
s temile podatki:
Matična št.: 5476496
Firma: FILEX, export-import, finance, d.o.o.
Skrajšana firma: FILEX, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 1
Osnovni kapital: 2,637.000 SIT
Ustanovitelji: Lesjak Damjan in Komše
Lesjak Erika, oba izstop 24. 5. 1995.
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1995 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Komše Lesjak Erika, in Lesjak Damjan, oba Ljubljana, Vojkova 91.
MARIBOR
Srg 171/97
Rg-400
Družba Trgovsko in storitveno podjetje BOLES, d.o.o., Titova cesta 12/a,
Slovenska Bistrica, reg. št. vl. 1/6239/00,
katere družbenik je Borko Norbert, Titova
cesta 12a, Slovenska Bistrica, po sklepu
družbenika z dne 18. 10. 1996 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Borko
Norbert, Titova cesta 12a, Slovenska Bistrica.
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 29. 5. 1997
Srg 733/97
Rg-402
Družba ŽEKAM, ŽIŽEK-MARKUŠ,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.n.o.,
Nikova 2, Lenart v Slovenskih goricah,
reg. št. vl. 1/9681-00, katere družbenik je
Žižek Jožef, Nikova ul. 2, Lenart v Slovenskih goricah, po sklepu družbenika z dne
24. 7. 1996 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Žižek
Jožef, Nikova ul. 2, Lenart v Slovenskih
goricah.

Srg 2555/94
Rg-403
Družba MIRO, proizvodnja, storitve in
posredovanje, d.o.o., Slovenska Bistrica,
Cigonca 32, katere ustanovitelj je Miran
Hribernik, Slovenska Bistrica, Cigonca 32,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Miran
Hribernik, Slovenska Bistrica, Cigonca
32.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 1995
Srg 1390/96
Rg-409
Družba Trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje »BISTROSTROJ COMPUTERS – Precizna mehanika« d.o.o., Maribor, Mladinska 3, reg. št. vl. 1/4930/00,
katere
družbenik
je
BIROSTROJ
COMPUTERS, d.d., Maribor, Glavni trg
17/b, po sklepu družbenika z dne 29. 11. 1996
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel BIROSTROJ
COMPUTERS, d.d., Maribor, Glavni trg
17/b.
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 4. 6. 1997
Srg 1388/96
Rg-410
Družba BIROSTROJ COMPUTERS –
MARKET, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Maribor, Glavni
trg 17/b, reg. št. vl. 1/7318/00, katere družbenik je BIROSTROJ COMPUTERS, d.d.,
Maribor, Glavni trg 17/b, po sklepu družbenika z dne 29. 11. 1996 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel BIROSTROJ
COMPUTERS, d.d., Maribor, Glavni trg
17/b.
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 4. 6. 1997
Srg 1387/96
Rg-411
Družba BISTROSTROJ COMPUTERS – Product, podjetje za proizvod-

Srg 1389/96
Rg-412
Družba Trgovsko in storitveno podjetje BIROSTROJ COMPUTERS – Zunanja trgovina, d.o.o., Maribor, Glavni trg
17/b, reg. št. vl. 1/4931/00, katere družbenik je BIROSTROJ COMPUTERS, d.d.,
Maribor, Glavni trg 17/b, po sklepu družbenika z dne 29. 11. 1996 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel BIROSTROJ
COMPUTERS, d.d., Maribor, Glavni trg
17/b.
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 4. 6. 1997
Srg 6251/94
Rg-413
Družba VARPOL, proizvodno, storitveno in trgovinsko podjetje, d.o.o., Slovenska Bistrica, Tovarniška 16a, reg. št.
vl. 1/6252/00, katere ustanoviteljici sta Klotilda Rauš in Romana Rauš-Lešnik, obe Slovenska Bistrica, Tovarniška 16a, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Klotilda
Rauš in Romana Rauš-Lešnik, obe Slovenska Bistrica, Tovarniška 16a.
Zoper sklep lahko družbenici, 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 6. 9. 1995
Srg 4831/94
Rg-414
Družba DEDECOM, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Maribor, Malečnik 77, reg. št. vl. 1/8554/00, katere
ustanoviteljica je Stanislava Naterer, Maribor, Malečnik 77, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Stanislava
Naterer, Maribor, Malečnik 77.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
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Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 1995
Srg 3123/94
Rg-415
Družba TINEX, trgovina in storitve,
export-import, d.o.o., Maribor, Malečnik
88, reg. št. vl. 1/5501/00, katere ustanovitelja sta Mlekuš Alenka in Mlekuš Gustav
Pavel, oba Maribor, Malečnik 88, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Mlekuš
Alenka in Mlekuš Gustav Pavel, oba Maribor, Malečnik 88.
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 sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 7. 1995
MURSKA SOBOTA
Rg-398
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00404 z dne 19. 12.
1996 pri subjektu vpisa PRODAJA
NAFTNIH DERIVATOV, Gornja Bistrica, d.o.o., sedež: Gornja Bistrica 116b,
9232 Črenšovci, pod vložno št. 1/00451/
00 vpisalo v sodni register tega sodišča
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5374219
Osnovni kapital: 1,897.893,28 SIT
Ustanovitelja: Žižek Anton, vstopil 2. 4.
1990 in Žižek Danica, vstopila 24. 6. 1994,
oba Črenšovci, Gornja Bistrica 116b, vložila po 948.946,64 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Žižek Danica, imenovana 24. 6.
1994 in direktor Žižek Anton, vstopil 2. 4.
1990, oba Črenšovci, Gornja Bistrica 116b,
zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom.
Rg-399
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00360 z dne 12. 12. 1996
pri subjektu vpisa LJUDSKA UNIVERZA,
Zavod za izobraževanje odraslih in mladine, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št. 1/00057/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5052483
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vodan Anton, razrešen 31. 7. 1995; direktor
Rihtarič Ivan, Radenci, Dalmatinova 6,
imenovan 1. 8. 1995, zastopa zavod brez
omejitev.
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SLOVENJ GRADEC
Srg 239/96
Rg-404
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 239/96 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 28. 5. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6364/00 vpiše izbris družbe
TONIKOT, Podjetje za gostinske storitve, d.o.o., s sedežem Kotlje 12, Ravne na
Koroškem, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Rudolfa
Oprešnik, Ravne na Koroškem, Malgajeva
6 in Zvonko Petrič, Ravne na Koroškem,
Kotlje 22a.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 5. 1997
Srg 6060/94
Rg-405
Družba ABODON, d.o.o. Mežica, reg.
št. vl. 1/5868/00, katere družbenik je Jakob
Andrej, po sklepu družbenika z dne 20. 12.
1994 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti upnikom prevzame Jakob Andrej, Mežica, Trg 4. aprila 5.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
prostojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 5. 1996
Srg 228/96
Rg-406
Družba CVETLIČARNA PERUŠ,
d.o.o., Dravograd, Mariborska 110, reg.
št. vl. 1/1702/00, katere družbenica je Leopoldina Peruš, po sklepu družbenice z dne
29. 12. 1994 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti upnikom prevzame Leopoldina Peruš,
Dravograd, Mariborska 110.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
prostojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 4. 1996

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-19/93
Ob-2755
Pravila sindikata Vrtca Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, Brežice, so bila sprejeta dne 20. 5. 1997 v hrambo pri Upravni
enoti Brežice in istega dne vpisana v evidenčni knjigi pravil oziroma statutov pri
Upravni enoti Brežice pod zap. št. 19.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče postopek,
da se razglasijo za mrtve osebe, ki so
pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem življenju, naj to javijo sodniku in začasnemu skrbniku oziroma predlagatelju v
roku treh mesecev po objavi oglasa, ker
bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.
N 1/97
R-118
Weiss Ivana, roj. 30. 4. 1886 v Gaju nad
Mariborom, hči Žaucer Antona in Urše, roj.
Harb, nazadnje stan. v Vršniku, p. Zg. Kungota, Občina Pesnica je pogrešana (na predlog Repatec Angele, roj. Weiss, roj. 30. 5.
1926, stan. Pesnica 46, Zg. Kungota zastopana po sinu Repatec Francu stan. na istem
naslovu).
Skrbnik pogrešane je Marko Janez, Pesnica 2, Zg. Kungota.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 1997

Oklici dedičem
D 130/96
R-110
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po brezoporočno umrlem Berlič Slavku, sinu Jožefa, upokojencu, roj.
23. 5. 1923, drž. RS, poročenim, umrlem
dne 23. 5. 1996 v Ljubljani, z zadnjim stalnim bivališčem Vrhnika, Na Klisu 20.
Po dosedaj znanih podatkih prideta v poštev kot zakonita dediča po njem tudi njegova dva sinova iz prejšnjega zakona zapustnika, neznenega imena in bivališča.
Na podlagi določila 206. člena zakona o
dedovanju pozivamo sinova zapustnika, kot
tudi druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se oglasijo sodišču v
enem letu od objave tega oklica v Uradnem
listu RS.
Če se v oklicanem roku dediči ne bodo
oglasili, bo sodišče zaključilo ta zapuščinski postopek po podatkih, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 29. 5. 1997
D 340/97
R-114
Dne 30. 1. 1968 je umrla Štesl Dora tudi
Viktorija, roj. 21. 12. 1896, z zadnjim prebivališčem v Celju, Čuprijska 8.
Na podlagi določila 206. člena zakona o
dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po Štesl Dori-Viktoriji, da se priglasijo pri tem sodišču v roku enega leta po
objavi tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je
dedič po zapustnici samo do sedaj priglašen
dedič.
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Okrajno sodišče v Celju
dne 9. junija 1997
D 245/96-30
R-115
Dne 15. 7. 1996 je umrl Frančišek Lukanc, rojen 10. 12. 1925, nazadnje stanujoč
Groharjevo naselje 8, Škofja Loka, vdovec,
imel je dva otroka.
Dedno pravico ima zapustnikov sin
Franc Lukanc, rojen 3. 4. 1950, ki ima prijavljeno stalno prebivališče Groharjevo naselje 8, vendar pa živi na neznanem naslovu.
Franca Lukanca, roj. 1950 pozivamo, da
se v roku enega leta od te objave priglasi
tukajšnjemu sodišču, sicer bo sodišče po
preteku danega roka odločilo o zapuščini na
podlagi izjave postavljene skrbnice in na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 12. 6. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah
I P 681/96
R-68
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Center za socialno delo Ljubljana
Bežigrad, Ljubljana, Podmilščakova 20, zoper toženo stranko Jašari-Pretnar Minira,
Vurnikova 8, Ljubljana, zaradi nove odločbe o varstvu in vzgoji mladoletnega otroka
sklenilo:
na podlagi določila 4. točke drugi odstavek 84. člena ZPP se toženi stranki: JašariPretnar Miniri, naslov neznan, postavlja začasna zastopnica Irma Kirin Zakrajšek, strokovna sodelavka tukajšnjega sodišča, ki bo
zastopala toženo stranko v pravdni zadevi
I P 681/96 vse dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 1997
II P 266/97
R-116
To sodišče je po sodnici Majdi Verstovšek, v pravdni zadevi tožeče stranke
Aleša in Andreja Koflerja, oba stanujoča
v Ljubljani, Kolezijska 38, ki ju zastopa
odvetnik Mihael Senica iz Ljubljane, proti
toženim strankam Francu, Ivanu, Mariji,
Jožefu, Antonu, Angeli, Hermanu in Juriju Šenu, vsi neznanega bivališča, zaradi
pridobitve lastninske pravice in izstavitve
zemljiškoknjižne listine, dne 30. 5. 1997
sklenilo
na podlagi določila 4. točke drugega odstavka 84. člena zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) se toženim
strankam Francu, Ivanu, Mariji, Jožefu, Antonu, Angeli, Hermanu in Juriju Šenu, neznanega bivališča, postavlja začasna zastopnica Bojana Klemenčič Škodič, strokovna
sodelavka tukajšnjega sodišča.
Začasna zastopnika bo zastopala tožene
stranke v pravdni zadevi II P 266/97, dokler
tožene stranke ali njihovi pooblaščenci ne
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da jim
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 1997
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Amortizacije
N 93/97
R-112
Na predlog Plešnar Boruta, Svetčeva pot
2, Kamnik, se uvaja amortizacija delnice
Lek, d.d., Ljubljana, razred B, ser. št.
BS001257,
BP007401,
BP007411,
BT002391.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 1997
N 29/97
R-113
Na predlog predlagateljice Frece Stanislave, stan. Marija Gradec 18, Laško je bil
pri tukajšnjem sodišču uveden postopek za
razveljavitev vrednostnih listin in sicer začasnice št. 0000555 z dne 15. 3. 1996 za
299 delnic nominalne vrednosti za vsako
1.000 SIT v skupni vrednosti 299.000 SIT,
ki jih je izdala delniška družba Cetis Graf,
d.d., Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. junija 1997

Stečajni postopki
in likvidacije
St 35/97
S-264
To sodišče je s sklepom St 35/97 dne
16. 6. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Iskra naprave in orodja d.o.o.,
Stegne 27, Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Štefan Veren iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 6. 10. 1997 ob 13. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 6. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 1997
St 42/95
S-265
To sodišče je s sklepom St 42/95 dne
17. 6. 1997 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Inles Smreka d.d., Loški Potok.
Stečajni dolžnik se po prevnomočnosti
tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 1997
St 67/96
S-266
To sodišče je s sklepom St 67/96 dne
18. 6. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Minkem d.o.o., Trzin, Špruha
2, IOC Trzin, Mengeš.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Grega Erman, Maroltova 1, Ljubljana.

Št. 38-39 – 30. VI. 1997
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnik pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 6. 10. 1997 ob 12. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 6. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 1997
St 7/97-7
S-267
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
7/97 dne 17. 6. 1997 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Alples Pohištvo d.o.o.,
Češnjica 48a, Železniki.
2. Za stečajnega upravitelja je bil postavljen Janez Mlakar, Suhadolčanova 32,
Ljubljana-Črnuče.
3. Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Prijave naj upniki vložijo v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatev in kolkovane s predpisano takso.
4. Dolžnikovi dolžniki, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
27. 10. 1997 ob 9. uri v sobi 117/I tukajšnjega sodišča.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
sodišča dne 17. 6. 1997.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 6. 1997
St 17/97
S-268
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
17/97 z dne 17. 6. 1997 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Cimos
Commerce, d.o.o. Koper, Trgovina z avtomobili in servisiranje, Ulica 15. maja
18, Koper.
2. Upnike, katerih terjatve so nastale do
17. 6. 1997 pozivamo, da v roku 30 dni od
objave oklica v Uradnem listu RS prijavijo
svoje terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika –
prijavitelja, z natančno navedbo firme in
sedeža dolžnika, na katerega se nanaša prijavljena terjatev, s pravno podlago terjatve
in njeno višino ter priloženimi dokazili o
obstoju terjatve in njeni višini.
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 17. 6. 1997.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do 17.
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, stečaju in likvidaciji
(ZPPSL – Ur. l. RS, št. 67/93).
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 upraviteljico prisilne poravnave je
določena Jožica Radujko iz Izole.
5. V upniški odbor se imenujejo upniki:
– Avtotehnika Celje d.d., Bežigrajska c.
13, Celje,
– OMV – Istrabenz, d.o.o., Ferrarska 7,
Koper,
– Adriatic – Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska 3a, Koper,
– Telekom Slovenije p.o., Cigaletova 15,
Ljubljana,
– Majda Cerkvenič kot predstavnica sveta delavcev.
6. Oklic in sklep o začetku postopka prisilne poravnave sta bila nabita na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 17. 6. 1997.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 6. 1997

1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
9/97, z dne 18. 6. 1997 začelo stečajni postopek nad družbo Proxima d.o.o. Portorož, Liminjan 100, Portorož.
2. V stečajnem postopku se bo za dolžnika uporabljala firma Proxima d.o.o. Portorož – v stečaju.
3. Za stečajnega upravitelja se določi
Marjan Flego, dipl. ek. iz Kopra.
4. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.
5. Narok za preizkus terjatev bo 29. 9.
1997 ob 8.30 v sobi št. 130/I tukajšnjega
sodišča.
6. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do Proxima d.o.o.
Portorož, Liminjan 100, Portorož.
7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 18. 6. 1997.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 6. 1997

V. Narok za preizkus terjatev bo dne 24.
9. 1997 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 6.
1997.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 1997

St 39/96
S-269
To sodišče je dne 16. 6. 1997 s sklepom
opr. št. St 39/96 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Creative Dare Company –
podjetje za proizvodnjo, trgovino, posredovanje, izvoz, uvoz d.o.o. Maribor.
Odslej firma glasi Creative Dare Company – podjetje za proizvodnjo, trgovino,
posredovanje, izvoz, uvoz d.o.o. Maribor –
v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Stane Gavez, Cankarjeva 23, Mairbor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.
Narok za preizkus terjatev bo dne
14. 10. 1997 ob 8.30 v sobi št. 330 tukajšnjega sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 16. 6. 1997.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 1997

St 9/91-248
S-272
To sodišče je dne 11. 6. 1997 s sklepom
opr. št. St 9/91 zaključilo stečajni postopek
nad podjetjem Gumarna p.o. Maribor, Milenkova 9 in razrešilo stečajnega upravitelja Rajka Krambergera.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 6. 1997

St 9/97
S-270
Sklep tega sodišča z dne 20. 5. 1997, s
katerim je začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Avto Ideal d.o.o. Maribor, Jadranska 27 se v II. točki dopolni
tako, da se odredi imenovanje dodatnih dveh
članov upniškega odbora, in sicer:
12. Marijan Trstenjak, Marčičeva 22,
Maribor.
13. Društvo za varstvo upnikov, Maribor
– Mladen Milovanovič, Trniče 50, Starše.
V ostalih določilih ostane sklep o začetku postopka prisilne poravnave nad zgoraj
imenovanim dolžnikom nespremenjen.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 1997
St 9/97

S-271

Na podlagi 101. in 102. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.
l. RS, št. 67/93) Okrožno sodišče v Kopru
objavlja oklic o začetku stečaja

St 6/97
S-273
To sodišče je na seji senata dne 17. 6.
1997 pod opr. št. St 6/97 sprejelo naslednji
sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom A & B
Trgovina in storitve Novo mesto d.o.o.,
Dilančeva 5, Novo mesto, se začne in zaključi, ker premoženje dolžnika ne zadošča
niti za poplačilo stroškov stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
A & B Trgovina in storitve Novo mesto
d.o.o., Dilančeva 5, Novo mesto, izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 6. 1997
St 19/97
S-274
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
18/97 dne 19. 6. 1997 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Štajerska pivovarna d.d. Maribor, Ljubljanska 81,
Maribor.
Odslej firma glasi Štajerska pivovarna
d.d. Maribor, Ljubljanska 81, Maribor – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Elij Rijavec, dipl. ek., Slovenska 39, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.

St 43/95
S-275
Stečajnega upravitelja mag. Blaža Rafolta se z dne 18. 6. 1997 razreši funkcije
stečajnega upravitelja v stečajni zadevi
Oferta d.o.o. Maribor – v stečaju.
Za novega stečajnega upravitelja se določi Dušan Potočnik, dipl. ek., Klepova 40,
Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 6. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-139
Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, Ljubljana, objavljajo, da je Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo
po dopolnjenem postopku izdala dne 16. 6.
1997 pod št. LP 00806-I/1997-BR odločbo
o odobritvi programa lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predvideni načini oziroma kombinacije
načinov lastninskega preoblikovanja: prenos navadnih delnic na zadruge, prenos navadnih delnic na sklade, interna razdelitev
in notranji odkup.
Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo o odobritvi programa lastninskega
preoblikovanja podjetja, 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 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.
Ljubljanske mlekarne, d.o.o.
La-140
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, ki ga je z odločbo št. LP 02113/1997-IZ z dne, 12. 6. 1997
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo ter v skladu z zakonom o
lastninskem preoblikovanju, podjetje objavlja program lastninskega preoblikovanja.
1. Podjetje in sedež: Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, p.o., Vorančev trg 1,
Slovenj Gradec.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Mariboru
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enota Maribor pod številko registrskega
vložka 1/990-01 do 07 Maribor z dne 15. 9.
1993.
2. Matična številka: 5292174.
3. Osnovna dejavnost: izkoriščanje gozdov 030003.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%.
6. Predviden način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja:
– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic,
– pernos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interne razdelitve
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec,
p.o., poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojene delavce podjetja, da v roku 30
dni po objavi tega oglasa v časopisu Delo ter
na oglasni deski podjetja in glasilu Viharnik,
predložijo svoje lastniške certifikate in tako
sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Če bo v prvem krogu predloženih lastniških certifikatov več od razpoložljivih delnic namenjenih za interno razdelitev, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasnice oziroma potrdilo za vsako vplačilo. Delnice pridobljene iz interne razdelitve so navadne, imenske in neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen v primeru dedovanja.
7.2. Notranjega odkupa
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec,
p.o., poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojene delavce podjetja, da v roku 30
dni po objavi poziva v časopisu Delo ter na
oglasni deski podjetja in glasilu Viharnik,
vpišejo in plačajo delnice notranjega odkupa s 50% popustom. Delež notranjega odkupa je 40% družbenega kapitala podjetja.
Notranji odkup bo potekal istočasno z
interno razdelitvijo. Delnice se vplačajo z
gotovino oziroma s presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve. Delnice, ki
ne bodo odkupljene v prvem obroku, bodo
do dokončnega odkupa zadržane in bo z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
V primeru, da udeleženci z vplačilo oziroma s presežkom lastniških certifikatov iz
interne razdelitve presežejo celotni znesek
notranjega odkupa, se presežki vrnejo po
proporcionalnem kriteriju udeležencem.
Delnice pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so dokler program ni zaključen prenosljive samo med udeleženci
notranjega odkupa. Tiste delnice, ki so pridobljene na osnovi presežnih certifikatov iz

interne razdelitve so po lastnosti enake delnicam interne razdelitve in so neprenosljive
dve leti.
Udeleženci sprejmejo pravila notranjega
odkupa s podpisom pristopne izjave k delniškemu sporazumu.
8. Vpisovanje deležev iz interne razdelitve in iz programa notranjega odkupa z lastninskimi certifikati bo potekalo na sedežu
podjetja, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec
vsak delovnik med 10. in 14. uro do 30.
junija 1997 oziroma 30 dni, če bo zakon
spremenjen. Delnice iz notranjega odkupa
plačane z gotovino se vplačujejo na poseben privatizacijski podračun podjetja.
9. Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lasntinskem preoblikovanju podjetja lahko dobite na sedežu podjetja ali po
tel. pri direktorju Hubertu Dolinšku, dipl.
inž. oziroma Pavlini Areh, dipl. inž.
10. 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.
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec

III. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 636,214.000 SIT.
Za zgoraj navedeno višino osnovnega
(nominiranega) kapitala bo podjetje v postopku lastninskega preoblikovanja izdalo
318.107 začasnic (dalje delnic), ki jih bo po
vpisu preoblikovanja podjetja v sodni register nadomestilo z delnicami, z nominalno
vrednostjo 1 delnice v višini 2.000 SIT. Od
skupnega števila izdanih delnic bo podjetje
v postopku izvedbe programa izročilo tuji
pravni osebi T. W. Investments LTD
161.621 delnic v nominalni vrednosti
323,242.000 SIT.
Na podlagi predhodno ugotovljenega je
agencija ugotovila vrednost nominiranega
družbenega kapitala, ki je osnova za preoblikovanje po zakonu, po stanju 1. 1. 1993 v
višini 312,972.000 SIT z otvoritveno bilanco, ki jo je podjetje izdelalo na podlagi metodologije, predpisane z uredbo o metodologiji
za izdelavo otvoritvene bilance stanja.
Za zgoraj navedeno višino družbenega
kapitala bo podjetje izdalo 156.486 delnic.
Podjetje je izbralo naslednje načine lastninskega preoblikovanja:
1. prenos delnic na Pokojninski sklad v
višini 10% družbenega kapitala,
2. prenos delnic na Odškodninski sklad
v višini 10% družbenega kapitala,
3. prenos delnic na Sklad RS za razvoj v
višini 20% družbenega kapitala,
4. interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala,
5. notranji odkup delnic v višini 40%
družbenega kapitala,
6. prenos delnic na Sklad za razvoj po
29. členu ZLPP.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
4.1 Prenos navadnih delnic na tujo pravno osebo – zasebni kapital.
Podjetje bo izdalo in izročilo lastniku
tujega kapitala – družbi T. W. Investments
LTD – 50,80% osnovnega kapitala, kar znaša po otvoritveni bilanci 323,242.000 SIT
oziroma 161.621 delnic oznake G.
Nominalna vrednost delnice znaša 2.000
SIT.
4.2 Interna razdelitev delnic
Podjetje W & G, d.o.o., poziva vse upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce podjetja), da v roku 30
dni po objavi tega oglasa, v dnevniku Večer, predložijo svoje lastniške certifikate in
potrdila iz 25.a člena v zameno za začasnice
(kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate in potrdila
iz 25.a člena za namen interne razdelitve
delnic v Uradnem listu RS, dnevniku Večer
in na oglasnih deskah podjetja.
V primeru, če upravičenci ne bodo dosegli 20% bo podjetje za preostanek delnic do
20% vrednosti celotnega družbenega kapitala podjetja, opravilo interni razpis za ožje
družinske člane zaposlenih.
Interni razpis bo potekal na sedežu podjetja W & G, podjetje za proizvodnjo strojev in opreme Maribor, d.o.o., Sokolska 50,
Maribor, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Rok za predložitev lastniških certifikatov ožjih družinskih članov je 15 dni od
dneva objave internega razpisa na oglasnih
deskah podjetja.

Št. 348/97
La-141
V skladu z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja in
o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) objavlja
W & G, podjetje za proizvodnjo strojev in
opreme Maribor, d.o.o., Sokolska 60, Maribor, na podlagi programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja, ki ga je z odločbo, št. LP 01955-1997-ST z dne 3. 6. 1997
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo programa lastninskega preoblikovanja podjetja W & G, d.o.o.
I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: W & G, podjetje za
proizvodnjo strojev in opreme Maribor,
d.o.o., Sokolska 60, Maribor.
Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod številko registrskega
vložka št. 1/02043/00 Maribor.
2. Matična številka: 5075068.
3. Dejavnost: 29.520.
Osnovna dejavnost podjetja je: proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje W & G, d.o.o., je podjetje v mešani lastnini.
II. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovane družbe:
1. T. W. Investments LTD – 50,80 %,
2. Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 4,92 %,
3. Odškodninski sklad RS – 4,92%,
4. Sklad RS za razvoj – 9,84%,
5. upravičenci iz naslova interne razdelitve delnic – 9,84%,
6. upravičenci iz programa notranjega
odkupa – 19,68%.
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V razpisanem roku družinski člani lahko
predložijo lastniške certifikate vsak delovni
dan med 8. in 14. uro, na dogovorjenih vpisnih mestih v podjetju.
V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a člena
zakonskih udeležencev (zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci) večja od 20% družbenega kapitala, lahko upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, presežne lastniške certifikate in potrdila iz 25.a člena uporabijo za kupnino za delnice v programu
notranjega odkupa, tako da presežek certifikatov in potrdil iz 25.a člena uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene
niti po prvem in drugem krogu vpisovanja
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a člena v postopku interne razdelitve, bo podjetje preneslo Skladu RS za razvoj za namene
odprodaje pooblaščenim investicijskim
družbam v skladu z določili 23. člena ZLPP.
4.3 Notranji odkup delnic
Podjetje W & G, podjetje za proizvodnjo
strojev in opreme Maribor, d.o.o., Sokolska
50, Maribor, poziva upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko sodelujejo pri notranjem
odkupu delnic podjetja. Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic v višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.
Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket delnic notranjega
odkupa vplačali s presežnimi certifikati,
potrdili iz 25.a člena in denarnimi vplačili
ter z zamenjavo presežnih lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a člena interne razdelitve.
Kupnina vplačana z denarnimi vplačili
se revalorizira z indeksom prodajnih cen.
Vpisovanje in vplačevanje delnic za lastninske certifikate, potrdila iz 25.a člena in
gotovino, bo potekalo na sedežu podjetja
vsak delovnik med 8. in 14. uro v 30 dnevnem razpisnem roku, ki prične teči od dneva objave v dnevniku Večer. Vpisni rok je
prekluziven.
Delnice za gotovino se vplačajo na poseben privatizacijski podračun podjetje pri
Agenciji RS za plačilni promet – Podružnica Maribor, št. 51800-698-000-0015853, z
navedbo: plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu, z odobritvijo na žiro račun
v 30 dneh po objavi. Vsako nakazilo na
poseben privatizacijski podračun podjetja
pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje upravičenec dokaže s
potrjeno položnico v blagajni podjetja v 30
dneh po objavi v dnevniku Večer.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).
Delnice, ki jih zaposleni pridobi v programu notranjega odkupa v zameno za presežne lastniške certifikate in potrdila iz 25.a
člena, so enake kot delnice interne razdelitve in so neprenosljive dve leti, od izdaje,

razen z dedovanjem, po preteku dveh let pa
so enake kot ostale delnice programa notranjega odkupa.
Organizacija programa notranjega odkupa bo določena s pravili notranjega odkupa,
ki bodo sprejeta po odobritvi programa. Osnutek pravil bo na vpogled na vpisnih mestih.
V primeru, da udeleženci z vplačilom
delnic, presežnih certifikatov oziroma potrdil presežejo celotni znesek kupnine za celotni odstotek družbenega kapitala, ki je
vključen v program notranjega odkupa, se
vplačani zneski znižajo.
Podjetje v tem primeru uporabi proporcionalni kriterij. Kolikor pa je presežek kupnine presežen z vplačili presežnih lastniških
certifikatov, potrdili in gotovino se vplačani
zneski znižajo ob upoštevanju predzadnjega odstavka 32. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja
podjetij.
4.4 Prenos delnic na Sklad Republike
Slovenije za razvoj po 29. členu ZLPP
Podjetje bo delnice, ki bodo preostale
potem, ko bo opravilo prenose razdelitve
delnic iz prodaje po določilih 22., 23. in 25.
člena ZLPP, preneslo na Sklad RS za razvoj
v skladu z določili 29. člena ZLPP kot navadne delnice.
V. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove po
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.
VI. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni dan od 8. do 14. ure, pri Mariji Balič
ali Andreji Volk, na tel. 062/101-231 oziroma osebno na sedežu podjetja.
W & G, d.o.o.
Maribor

3. Dejavnost: pretežna dejavnost podjetja je zunanja trgovina z neživilskimi in živilskimi proizvodi.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% družbeni lasti.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikvanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% osnovnih vložkov na Sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% osnovnih vložkov na Odškodninski sklad,
– prenos 20% osnovnih vložkov na Sklad
RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na
pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev osnovnih vložkov v
višini do 20% razpisanih osnovnih vložkov,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih osnovnih vložkov.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu osnovnih vložkov
7.1. Interna razdelitev
Podjetje Astra, Zunanja trgovina p.o.,
Ljubljana poziva vse zaposlene, nekdanje
zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dnevnem roku po objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo vpišejo osnovne vložke v zameno za lastniške certifikate (I.
krog). Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% osnovnih vložkov, namenjenih
interni razdelitvi, kar bo najkasneje v 10
dneh po zaključku vpisnega roka ugotovila
posebna komisija za lastninsko preoblikovanje, bo z objavo internega razpisa najkasneje v 10 dneh začel teči nov 30-dnevni za
vpis osnovnih vložkov ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju Astra Zunanja
trgovina p.o., Ljubljana (II. krog). Če tudi v
drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih
vseh 20% osnovnih vložkov, bo podjetje
preostanek osnovnih vložkov do 20% preneslo na Sklad RS za razvoj. V drugem krogu bo razpis končan pred iztekom 30-dnevnega roka, če bodo pred iztekom tega roka
vpisani in vplačani vsi osnovni vložki iz
interne razdelitve. Podjetje bo osnovne vložke vodilo v knjigi družbenikov, udeležencem pa bo izdalo začasnice po predhodnem
sklepu organa upravljanja. Če bo v prvem
krogu vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh osnovnih vložkov, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup. Osnovni vložki, pridobljeni iz
interne razdelitve, so neprenosljivi dve leti
po pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
Podjetje Astra, Zunanja trgovina p.o.,
Ljubljana poziva vse zaposlene, nekdanje
zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dneh po objavi oglasa in poziva v časopisu
Delo vpišejo in vplačajo osnovne vložke s
50% popustom. Osnovni vložki se vplačujejo z gotovino oziroma morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve. Osnovne vložke, ki ne bodo odkupljeni v prvem obroku, bo do dokončnega
odkupa zadržal in z njim upravljal Sklad RS
za razvoj.

Št. 26/97
La-142
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja Astra, Zunanja trgovina p.o., Ljubljana, Dunajska 47,
Ljubljana, ki ga je z odločbo št. LP
00941/1997-MB z dne 18. 6. 1997 odobrila
Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo ter v skladno z zakonom o lastninskem
preoblikovanju, podjetje Astra, Zunanja trgovina p.o., Ljubljana, objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja Astra,
Zunanja trgovina p.o., Ljubljana.
1. Firma in sedež: Astra, Zunanja trgovina p.o., Ljubljana, Dunajska 47, Ljubljana
Podjetje je vpisano v sodni register
pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko reg. vl. 1/1880/00
Ljubljana.
2. Matična številka: 5003512.
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Udeleženci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopijo k programu notranjega odkupa.
Ko vplačajo kupnino za prvi paket osnovnih
vložkov postanejo udeleženci programa notranjega odkupa. V primeru, da udeleženci
z vplačilom lastniških certifikatov presežejo celotni znesek kupnine za celotni odstotek družbenega kapitala, ki je vključen v
program notranjega odkupa, uporabi podjetje pri znižanju proporcionalni kriterij.
Osnovni vložki, pridobljeni v okviru programa notranjega odkupa, so, dokler program ni zaključen, prenosljivi samo znotraj
programa, v nadaljevanju pa skladno z določili družbene pogodbe. Vsi osnovni vložki so navadni in dajejo poleg pravice do
udeležbe pri dobičku in stečajni masi podjetja tudi pravico do upravljanja.
8. Tako osnovni vložki iz interne razdelitve kot iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali pri blagajni podjetja vsak delovni dan od
8. do 14. ure pri Demetru Bibru v okviru
zgoraj opredeljenih rokov. Osnovne vložke
pa lahko upravičenci, v okviru zgoraj opredeljenih rokov, vplačajo tudi v gotovini na
poseben privatizacijski podračun podjetja
št.: 50102-698-000-0026079 z navedbo: plačilo kupnine za osnovne vložke podjetja v
notranjem odkupu.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Biber Demetru, tel. 168-29-02.
Astra, Zunanja trgovina, p.o.

III. 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 lastninskega preoblikovanja se vloži pri Agenciji
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Ilirija, d.o.o.

La-145
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 objavljamo program lastninskega preoblikovanja podjetja.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01150/1997-BR z dne 16. 6.
1997.
1. Splošni podatki o podjetju:
Firma: Slovenijavino, podjetje za proizvodnjo in trgovino z alkoholnimi pijačami p.o.
Sedež: Ljubljana, Frankopanska 11.
Matična številka: 5167019.
Šifra podkupine dejavnosti: 013113.
Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja vina in drugih brezalkoholnih pijač, proizvodnja, nabava in prodaja brezalkoholnih
sirupov, aromatov in koncentratov ter drugega reprodukcijskega materiala za proizvodnjo brezalkoholnih pijač.
Prava oblika organiziranosti:
Podjetje je bilo dne 22. 10. 1991, registrirano pri pristojnem sodišču v Ljubljani pod
številko registrskega vložka 1/1847/00, kot
družbeno podjetje.
2. Predvidena lastniška struktura preoblikovanega podjetja
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 8,305%,
– Slovenski odškodninski sklad – 8,305%,
– Sklad RS za razvoj – 16,610%,
– Udeleženci interne razdelitve –
16,610%,
– Udeleženci notranjega odkupa –
33,220%,
– Znani lastnik – domača pravna oseba –
14,894%,
– Lastniški delež po 12. členu ZLPP –
2,056%.
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 poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, 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 ter tako sodelujejo v
interni razdelitvi delnic podjetja. Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške certifikate v navedenem roku vsak delavnik od
8. do 12. ure v tajništvu družbe. Rok je
prekluziven.
Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapitala. 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
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, 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. 50104-698-000-

Št. 2-97
La-143
Ilirija, razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov, d.o.o., Tržaška c. 40,
Ljubljana objavlja lastninsko preoblikovanje podjetja Ilirija, d.o.o., Ljubljana, ki ga je
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo z odločbo št. LP
01464/1997-DD z dne 18. 6. 1997.
I. Podatki o podjetju
1. Firma: Ilirija, razvoj, proizvodnja in
trženje kozmetičnih izdelkov, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: Ilirija, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Tržaška 40.
Matična številka: 5043646.
Dejavnost podjetje: DG/24.5.
Pravna oblika organiziranosti: družba z
omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod št. registrskega vložka 1-1054/00.
II. Lastninsko preoblikovanje podjetja
Pred ugotovitvijo višine družbenega kapitala so bili opravljeni vsi postopki izločitev sredstev in zavarovanja zahtevkov v breme družbenega kapitala, ter uskladitve višine družbenega kapitala po določbah ZLLP.
Ker je Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo v postopku ugotovila, da vrednost nacionaliziranega premoženja presega
višino kapitala podjetja Ilirija, d.o.o., Ljubljana, ugotovljenega z otvoritveno bilanco stanja, izdelano na dan 1. 1. 1993 v skladu z
uredbo o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Ur. l. RS, št. 24/93, 62/93,
72/93, 19/94, 32/94, 45/94 in 5/95), podjetje
ne more nadaljevati s postopkom lastninskega preoblikovanja po določilih zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, saj v podjetju ni več družbenega kapitala, ki bi bil
predmet lastninskega preoblikovanja.

La-144
IBIS inženiringbiro, investicijsko svetovanje, p.o. Trg Alfonza Šarha 1, Slovenska Bistrica, objavlja spremembe programa preoblikovanja, ki ga je Agencija RS
za prestrukturiranje in privatizacijo v dokončnem besedilu odobrila z odločbo št. LP
01069-2/1997 – ASA, z dne 13. 6. 1997.
Prvotno odobreni program lastninskega
preoblikovanja (odobren z odločbo št. LP
01069/1996-BJ z dne 31. 5. 1996) in poziv
upravičencem na vplačilo delnic sta bila objavljena v Ur. l. RS, št. 36 z dne 12. VII.
1996 in v časopisu Delo dne 26. 8. 1996.
Podjetje se preoblikuje s kombinacijo
prenosa delnic na sklade, interne razdelitve
in notranjega odkupa delnic, predvidoma v
družbo z omejeno odgovornostjo, zato je
razdelitev kapitala na delnice le evidenčna.
V primerjavi s prvim programom je spremenjena prodajna cena delnic, ki znaša v
interni razdelitvi 1.288 SIT, v notranjem
odkupu pa 644 SIT, s tem da se pri denarnih
vplačilih kupnina revalorizira z indeksom
drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva
plačila kupnine skladu.
Podjetje še enkrat poziva vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojence, da:
1. do konca meseca junija predložijo
lastniške certifikate v zameno za delnice
(deleže) interne razdelitve;
2. v 30 dneh po objavi tega poziva v
Delu in na oglasni deski pristopijo k programu notranjega odkupa: vpišejo delnice (deleže) in vplačajo kupnino za prvi paket delnic (deležev) notranjega odkupa.
Upravičenci predložijo lastniške certifikate ter vpišejo delnice (deleže) na sedežu
podjetja v Slovenski Bistrici, Trg Alfonza
Šarha 1, med 8. in 12. uro. Gotovinska vplačila izvršijo na privatizacijski podračun št.
51810-698-12685.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije na sedežu ali po telefonu št. 062/811195, pri Pavlini Jug.
Pravni pouk: vsakdo, ki meni, da so bile
z odločbo agencije o odobritvi zgoraj objavljenega programa preoblikovanja kršene
njegove za 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 Agneciji RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
IBIS p.o. Slovenska Bistrica
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0027284 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, pridobljene v okviru notranjega odkupa, nimajo lastnosti iz 35. člena uredbe.
6. 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.
6. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije po telefonu 061/132-33-42 ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je
Boris Zajc ali Jadranka Golob.
Slovenijavino p.o. Ljubljana

– prenos 20% delnic na Skald RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
Interna razdelitev
Mladinska knjiga Založba, d.d., poziva
vse upravičence (zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence podjetja Mladinska
knjiga Založba, d.d., ter zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence podjetij, v katerih ima Mladinska knjiga Založba, d.d.,
lastniški delež), da v 30 dneh po objavi tega
oglasa in poziva v dnevnem časopisu Delo
ter na oglasnih deskah podjetja in podjetij, v
katerih ima Mladinska knjiga Založba, d.d.,
lastniški delež vpišejo delnice v zameno za
lastniške certifikate. Če v tem roku ne bo
vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh
po izteku vpisnega roka ugotovila komisija
za lastninsko preoblikovanje, bo z objavo
internega razisa najkasneje v 10 dneh začel
teči novi 30 dnevni rok za vpis delnic ožjih
družinskih članov zaposlenih v podjetju
Mladinska knjiga Založba, d.d., in podjetjih, v katerih ima Mladinska knjiga Založba, d.d., lastniški delež. Če tudi v drugem
krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20%
delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj kot delnice
z oznako F v skladu s 30. členom ZLPP. V
drugem krogu bo razpis končan pred iztekom 30 dnevnega roka, ko bodo vpisane in
vplačane vse delnice iz interne razdelitve.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki. Podjetje bo upravičencem iz
naslova interne razdelitve najprej izdalo začasnice, ki jih bo vodilo v dematerializirani
obliki. Po vpisu lasntinskega preoblikovanja v sodni register bodo začasnice zamenljive za delnice.
Delnice, pridobljene v interni razdelitvi
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
8. Delnice iz interne razdelitve lahko
upravičenci vpisujejo in vplačajo na sedežu
podjetja Slovenska 29, II. nadstropje, soba
214, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v
okviru zgoraj določenih rokov.
9. Upravičenci bodo lahko hkrati z vpisom delnic pristopili k delniškemu sporazumu malih delničarjev in podpisali pooblastilo za odločanje na skupščini.
10. Dodatne informacije v zvezi s programom ter pogoji vpisa in vplačila so na
voljo pri Mojci Čeligoj, tel. 126-13-00, int.
265.
Mladinska knjiga Založba, d.d.

4. dva učitelja športne vzgoje,
5. učitelja za tehnično vzgojo,
6. učitelja za fiziko in tehnično vzgo-

La-146
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Mladinska knjiga Založba, d.d., ki ga je skupščina podjetja sprejela
dne 29. 7. 1996 in na podlagi ugotovitve
upravnega odbora, da se program šteje za
odobrenega, ker Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo v roku 30 dni na vloženi
program ni odgovorila niti ni poslala nikakšrnih pripomb ter skladno z drugim odstavkom 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, Mladinska knjiga Založba, d.d., objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja Mladinska knjiga
Založba, d.d.
1. Firma in sedež: Mladinska knjiga Založba, d.d., Ljubljana, Slovenska 29.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, pod številko 1/02643/00
III R 96/06653.
2. Matična številka: 5049130.
3. Osnovna dejavnost podjetja: založništvo.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je pravno organizirano kot delniška družba v mešani lastnini.
5. Predvidena lastniška sestava kapitala
preoblikovanega podjetja:
– delniški kapital 33%,
– trajna vloga 0,3%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 6,67%,
– Odškodninski sklad 6,67%,
– Sklad RS za razvoj: 13,34%,
– upravičenci iz interne razdelitve do
13,34%,
– upravičenci iz notranjega odkupa do
26,68%.
6. Predvideni načini oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,

Razpisi delovnih mest
Št. 33/97
Ob-2746
OŠ Leskovec pri Krškem objavlja naslednja prosta delovna mesta:
1. tri pomočnice vzgojiteljice predšolskih otrok,
2. vzgojiteljica predšolskih otrok,
3. štiri učiteljice razrednega pouka,

jo.
Vsa delovna mesta razpisujemo za šolsko leto 1997/98, in sicer pomočnice vzgojiteljic za polovičen delovni čas, vse ostale
za polni delovni čas.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih dneh na naš naslov.
Odgovorili vam bomo v zakonitem roku.
Osnovna šola Leskovec
pri Krškem, p.o.
Št. 22/97
Ob-2747
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport razpis
prostih mest asistentov-stažistov za
študijsko leto 1997/1998
Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje
predvidoma do 60 prostih mest asistentov-stažistov za študijsko leto 1997/1998.
Visokošolski zavodi naj prijavo, ki mora
vsebovati:
– priimek in ime ter rojstni podatki predvidenega asistenta-stažista,
– podatke o njegovi strokovni usposobljenosti in uspešnosti (diploma, smer, povprečna ocena vseh izpitov, ocena diplome;
če je povprečna ocena pod 8.5, mora pristojni organ visokošolskega zavoda vlogo
dodatno utemeljiti),
– podatke o predvideni vključitvi asistenta-stažista v pedagoško delo, ki praviloma
ne sme presegati 5 ur tedensko,
– podatke o vključitvi stažista-asistenta
v študijske programe za pridobitev doktorata znanosti oziroma magisterija,
– podatke o izvolitvi v naziv za asistenta
oziroma o sproženem postopku za izvolitev
v ta naziv, pošljejo na Ministrstvo za šolstvo
in šport, Sektor za visoko šolstvo, Dalmatinova 2/14, Ljubljana, najkasneje do 12. 9.
1997.
Ministrstvo bo pri izbiri kandidatov dalo
prednost tistim smerem in področjem, na
katerih so izrazite nadobremenitve, podprlo
pa bo tudi nova študijska področja in kadrovsko pomladitev. O možnosti financiranja oziroma nastavitev bodo visokošolski
zavodi obveščeni po sprejetju Proračuna Republike Slovenije.
Za sofinanciranje usposabljanja posameznega kandidata bo ministrstvo sklenilo
pogodbo z visokošolskim zavodom. Če je
kandidat vpisan v podiplomski program za
pridobitev doktorata znanosti brez predhodnega magisterija, bo pogodba sklenjena za čas do 5 let. Če je kandidat vpisan v
podiplomski program za pridobitev magisterija, bo pogodba sklenjena za čas do 3
let.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 122-17/97
Ob-2798
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški
službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Celju;
b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kopru,
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– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Kranju,
– 3 prosta mesta okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Mariboru,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem sodišču v Celju,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na socialnem oddelku Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, oddelek v Brežicah;
c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Brežicah,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču na Jesenicah,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Kranju,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Krškem,
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Lendavi,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Ljubljani, ki bo dodeljen na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Murski Soboti,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču na Ptuju,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški
službi in posebne pogoje za izvolitev na
mesto višjega sodnika, določene v 3. členu
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje
splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje
za izvolitev na mesto okrožnega sodnika,
določene v 2. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški
službi;
K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona
o sodniški službi in posebne pogoje za
izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 1. členu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župnačičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 3630/97
Ob-2799
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja sektorja za gozdarstvo –
delavca s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi,
za katerega je potrebno, poleg splošnih
pogojev po zakonu, izpolnjevati še naslednje:
– visoka izobrazba gozdarske smeri,
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– 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje enega svetovnega jezi-

Št. 1-39/97
Ob-2803
Na osnovi 10. člena sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Ur. l. RS, št. 68/96) in 27. člena
statuta Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, Svet javnega zavoda razpisuje prosto delovno mesto
direktorja zavoda
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
za sklenitev delovnega razmerja, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima visoko izobrazbo ustrezne smeri;
– da ima najmanj deset let delovnih izkušenj;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih;
– da ima sposobnost za organiziranje in
vodenje dela v zavodu;
– da obvlada najmanj en svetovni jezik;
– da je dober poznavalec razmer v parku;
– da je državljan Republike Slovenije.
Kandidati naj k prijavi priložijo predlog
programa zavoda za naslednje štiriletno obdobje.
Direktorja zavoda bo imenovala Vlada
Republike Slovenije na predlog sveta zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo
v 8 dneh po objavi na naslov: Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6515 Divača z oznako »Za razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Park Škocjanske jame

ka.
Mandat traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v roku 15 dni po objavi
pošljejo na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku
30 dni po opravljeni izbiri.
Sklad stavbnih zemljišč
in gozdov RS
Ob-2800
Osnovna šola Kozje, Kozje 131, Kozje
razpisuje za š. l. 1997/98 prosta delovna
mesta:
– učitelja telesne vzgoje (za določen
čas),
– učitelja biologije in kemije (za določen čas),
– vzgojitelja (za določen čas),
– pomočnika vzgojitelja (za določen
čas).
Nastop dela 1. 9. 1997. Kandidati naj
pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev v 8 dneh po objavi razpisa. O izboru bodo obveščeni v zakonitem roku.
Vzgojnoizobraževalni zavod
Osnovne šole Kozje
Ob-2801
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana, razpisuje
prosta delovna mesta za določen čas:
– 1 učitelja angleškega jezika,
– 1 učitelja glasbene vzgoje,
– 1 učitelja likovne vzgoje – gospodinjstva.
Nastop dela 1. 9. 1997.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v osmih dneh na
naslov šole.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Št. 20/97
Ob-2802
Svet zavoda Doma starejših občanov
Preddvor, Potoče 2 razpisuje delovno mesto
direktorja doma
Za direktorja doma je lahko imenovan za
dobo 4 let, kdor poleg splošnih z zakonom
določenih pogojev izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim odstavkom 56. člena zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– predložitev programa dela doma,
– pričakujemo tudi sposobnost vodenja
in organizacije, komunikativnost in znanja
iz gerontologije.
Prijavo z ustreznimi dokumenti je potrebno oddati v 8 dneh po objavi na naslov doma z oznako »razpis za direktorja«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30
dneh po objavi razpisa.
Dom starejših občanov Preddvor

Razpisi
javnih natečajev
Ob-2683
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) naslednji
ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Grosuplje
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je opravljanje prevozov otrok v osnovno šolo.
3. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo na Občini Grosuplje, urad za
gospodarstvo in družbene dejavnosti, Kolodvorska 2, Grosuplje, vsak dan med 8.
in 10. uro pri Repar Brigiti, tel. 761-211.
4. Orientacijska vrednost naročila je
12,800.000 tolarjev.
5. Ponudbe za prevoze veljajo za šolsko
leto 1997/98 oziroma od 1. 9. 1997 do 30. 6.
1998.
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6. Lokacija: šolski prevozi se bodo
opravljali za celotno območje Občine Grosuplje.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference za izvajanje razpisanih storitev,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
8. Ponudbe se dostavijo osebno do torka
29. 7. 1997 do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje. Kuverte morajo biti zalepljene z lepilnim trakom, prek katerega je žig ponudnika ter označene z oznako: “Ponudba - Šolski prevozi
- Ne odpiraj”.

9. Odpiranje ponudb bo v torek 29. 7.
1997 ob 9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje (II. nadstropje). Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Grosuplje

Št. 18/6-1997
Ob-2714
Občina Slovenska Bistrica objavlja v skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa in oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) ter v skladu z odlokom o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1997 (Ur. l. RS, št. 33/97)
javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje šolskih in predšolskih prevozov za šolsko leto 1997/98
Osnovna
šola

Relacija

TINJE

Tinjska gora - Tinje
Tinje - Tinjska gora
Sp. Prebukovje - Šmartno
Šmartno-Sp.Prebukovje
Smrečno (Smolarjev mlin)-Šmartno
Šmartno-Smrečno (Smolarjev mlin)
Zg. N. vas-Ošelj-Bojtina-Šmartno
Šmartno-Bojtina-Ošelj-Zg. N. vas
Kalše-Šmartno-Frajham-Šmartno
Šmartno-Frajham-Šmartno-Kalše
Frajhajm (Areh)-Šmartno
Šmartno-Frajhajm(Areh)
Lukanja-Kot-Kebelj-Oplotnica
Oplotnica-Kebelj-Kot-Lukanja
Ložnica Gladomes-Ugovec-Straža-Zlogona vas-Oplotnica
Oplotnica-Zlogona vas-StražaUgovec-Gladomes-Ložnica
Oplotnica-Zlogona vas-StražaUgovec-Gladomes-Ložnica
Preloge-Prihova-Pobrež-Malahorna-Oplotnica
Oplotnica-Malahorna-Pobrež-Prihova-Preloge
Prihova-Preloge-Pobrež
Pobrež-Preloge-Prihova
Oplotnica-Malahorna-Markečica-Pobrež
Ložnica-Straža-Prihova-Pobrež-Markečica-Oplotnica
Oplotnica-Markečica-Pobrež-Prihova-Straža-Ložnica
Novake-Studenice-Sp. Poljčane- Poljčane
Poljčane-Sp. Poljčane-Studenice-Novake
Poljčane-Sp. Poljčane-Studenice-Novake
Stanovsko - Poljčane
Poljčane - Stanovsko
Stanovsko - Poljčane (predšol.)
Poljčane - Stanovsko (predšol.)
Poljčane-Lovnik
Lovnik-Poljčane
Stanovsko-Zg.Brežnica-Poljčane
Poljčane-Zg.Brežnica-Stanovsko
Stanovsko-Lušečka vas-Poljčane
Poljčane-Lušečka vas-Stanovsko
Levič-Zg. Brežnica-Laporje
Laporje- Zg. Brežnica Levič
Drumlažno-Laporje
Laporje-Drumlažno
Stari log-Leskovec-Črešnjevec
Črešnjevec-Leskovec-Stari log
Trnovec-Pretrež-Vrhloga-Črešnjevec
Črešnjevec-Vrhloga-Pretrež-Trnovec
Stopno-Makole
Makole-Stopno
Makole-Stopno
Kočno-Makole
Makole-Kočno
Makole-Kočno
Novake-Makole
Makole-Novake

1
2
ŠMARTNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OPLOTNICA 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
POLJČANE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LAPORJE
1
2
3
4
ČREŠNJEVEC 1
2
3
4
MAKOLE
1
2
3
4
5
6
7
8

Št.
km

Okvirni
čas
odhoda

Okvirno
število
učencev

9
9
4
4
8
8
22
22
27
27
17
17
16
16
15,3
15,3

7.10
13.10
7.00
13.15
7.30
13.05
7.00
13.30
6.50
13.50
7.15
13.30
7.00
13.30
6.45
13.05

25
25
27
27
18
18
29
29
30
30
10
10
37
42
35
38

15,3

14.10

8

16,5
16,5
8
8
6
18
18
5
5
5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
4
4
7
7
5
5
7
7
6
6
5
5
5
7
7
7
5
5

7.20
12.30
11.55
7.00
13.20
7.35
12.30
7.30
12.30
13.30
7.30
13.20
8.00
12.15
13.10
7.30
7.00
13,10
7.30
13.20
7.05
13.30
7.20
13.05
7.10
13.10
7.25
13.25
7.15
13.00
13.30
7.30
12.15
13.35
7.40
13.30

81
47
20
20
13
11
8
67
27
40
8
8
8
8
5
5
5
5
6
6
63
63
37
37
46
46
43
43
32
8
8
64
27
37
9
9
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SPODNJA
POLSKAVA

9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Stari grad (Šega)-Makole
Makole-Stari grad (Šega)
Klopce-Zg. Polskava-Sp.Polskava
Zg. Polskava-Sp.Polskava
Gaj-Pragersko-Sp. Polskava
Sp. Polskava-Zg.Polskava-Klopce
Sp.Polskava-Zg. Polskava
Sp. Polskava-Pragersko-Gaj
Kalše-Kočno-Zg.Polskava
Zg. Polskava-Kočno-Kalše
Bukovec-Zg.Polskava
Zg. Polskava-Bukovec
Stari log-Gaj(Valentin)-novo naselje-Pragersko
Pragersko-novo naselje-Gaj(Valentinovo)-Stari log
Sp. Polskava-Pragersko
Pregersko-Sp.Polskava
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5
5
5
4
6
5
4
6
11,3
11,3
3,7
3,7
8
8
3,2
3,2

7.30
13.20
7.30
7.40
7.30
14.10
12.40
14.10
6.45
12.15
7.30
13.20
7.15
12.40
7.30
12.45

45
45
41
71
11
41
71
11
10
10
11
11
17
17
41
41

SLOVENSKA 1
BISTRICA
2
3
4

Ritoznoj-Šentovec-Slov. Bistrica
7
7.30
18
Slov. Bistrica-Šentovec-Ritoznoj
7
12.40
18
Cigonca-Videž-Levič-Preloge-Vrhole-Slov. Bistrica
14
7.10
67
Slov. Bistrica-Cigonca-Videž
14
12.40
67
Levič-Preloge-Vrhole
5 Slov. Bistrica-Cigonca-Videž
14
13.30
67
Levič-Preloge-Vrhole
6 Gladomes-Slov. Bistrica
6
7.30
36
7 Slov. Bistrica-Gladomes
6
12.35
36
8 Slov. Bistrica-Gladomes
6
13.35
36
9 Kostanjevec-Sp. Visole-Sl. Bistrica
8
7.15
38
10 Sl. Bistrica-Sp. Visole-Kostanjevec
8
12.00
38
11 Sl. Bistrica-Sp. Visole-Kostanjevec
8
13.35
38
12 Nova gora-Slov. Bistrica
6
7.15
17
13 Kovača vas-Slov.Bistrica
6
7.20
17
14 Sl. Bistrica-Kovača vas-N. gora
10
12.30
17
15 Sl. Bistrica-Kovača vas-N. gora
10
13.30
17
16 Sp. Nova vas-Slov. Bistrica
4,5
7.35
21
17 Slov. Bistrica-Sp. Nova vas
4,5
13.50
21
1. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja in dejavnosti,
– podatke o prevoznem sredstvu (lastništvo oziroma najem, opremljenost vozila, število sedežev,...),
– relacijo, za katero želi opravljati prevoze,
– ceno za km tako, da upošteva število km, ki so v razpisu za posamezno relacijo (polni km, bruto cena s prometnim davkom),
– izjavo, da bo prevoze opravljal v skladu s cestnoprometno zakonodajo,
– reference,
– ugodnosti, ki jih nudi učencem, oziroma druge ugodnosti.
2. Merila za izbiro najugodnjšega ponudnika so: ponudbena cena, kvaliteta vozil, plačilni pogoji, izkušnje pri prevozu šolskih otrok, druge
ugodnosti.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša!
3. Ponudbe naj zainteresirani pošljejo po pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, ali oddajo v
vložišču v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za šolske prevoze - Ne odpiraj”, v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS.
4. O javnem odpiranju ponudb bodo ponudniki obveščeni naknadno.
5. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po izteku roka za oddajo ponudb.
6. Naročnik si pridružuje pravico, da ob nepredvidenih spremembah števila učencev, terminov prevozov ali relacij na začetku šolskega
leta ali med letom z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma se med letom sproti dogovarjata za spremembe prevozov.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 012-1/97
Ob-2719
Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid objavlja na podlagi določil zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94), zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97)
javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
prevozov šoloobveznih otrok
v Občini Kobarid
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Predmet razpisa: prevozi šoloobveznih otrok za OŠ Simona Gregorčiča Kobarid na relacijah:

Kobarid - Smast - Libušnje -Vrsno,
Kobarid - Sužid - Staro selo - Robič Kred,
Kobarid - Trnovo,
Kobarid - Idrsko - Livek - Livške Ravne
- Avsa - Jevšček,
Kobarid - Breginj - Logje,
Kobarid - Drežnica - Drežniške Ravne.
3. Orientacijska vrednost prevozov za
šolsko leto 1997/98 znaša 17,000.000 SIT.
4. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki s svojimi ali najetimi
vozili. Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno in v skladu s cestnoprometno zakonodajo.
5. Ponudba mora vsebovati dokumentacijo, kot je zahtevana v razpisnih pogo-

jih oziroma razpisni dokumentaciji naročnika.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: (a) dokazilo o usposobljenosti za
opravljanje dela, (b) reference, (c) cena za
prevožen kilometer glede na vozilo, (d) druge ugodnosti ponudnika.
7. Ponudbe veljajo za šolsko leto
1997/98.
8. Razpisno dokumentacijo in vse dodatne informacije dobijo ponudniki na Občini
Kobarid pri Jani Fratina, vsak delovnik od
10. do 12. ure (tel. 065/85-371).
9. Rok za prijavo je 15. 7. 1997 do 12.
ure. Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj ponudniki pošljejo v zaprti kuverti s pripisom “Javni natečaj za
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šolske prevoze - Ne odpiraj!” na naslov Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno in ne bodo pravilno opremljene, bodo
izločene kot neveljavne.
11. Odpiranje ponudb bo 15. 7. 1997 ob
13. uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni pri odpiranju, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Z izbranimi ponudniki bo podpisana pogodba do pričetka šolskega leta.
Občina Kobarid

1. Naročnik: Občina Dobrepolje Videm
35, Videm-Dobrepolje.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija primarnega vodovoda Rob - Struge na odseku
Ponikve-Predstruge v dolžini ca. 800 m.
3. Razpisna dokumentacija in vse ostale
informacije za izdelavo ponudbe so na voljo vsak delovni dan od 8. do 10. ure v prostorih Občine Dobrepolje. Za dvig razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu 10.000 SIT na ž.r.
50130-630-810288.
4. Rok za izvedbo: dela se bodo izvajala
v mesecu avgustu in septembru 1997.
5. Orientacijska vrednost investicije je
11,000.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so cena, rok izgradnje, način plačila in fiksnost cen, reference s področja
razpisanih del, popolnost ponudbe, druge
ugodnosti. Komisija bo pri izbiri upoštevala
vsa merila, zato ni nujno, da je najnižja
cena pogoj za izbiro najugodnejšega ponudnika.
7. Rok za oddajo ponudb: zadnji rok za
oddajo ponudb, katere je treba dostaviti v
zapečatenih ovojih, žigosanih s štampiljko ponudnika na Občino Dobrepolje, je
15. delovni dan od objave razpisa v
Uradnem listu RS do 8.30. Sobota, nedelja
in praznik se ne šteje kot delovni dan.
Sprednja stran ovoja mora biti opremljena
z naslednjim naslovom in oznako: Občina
Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, Rekonstrukcija vodovoda, “Ne
odpiraj - ponudba”. O datumu in času odpiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni
pisno.
8. O izidu javnega razpisa bodo udeleženci - ponudniki obveščeni v 30 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Dobrepolje

– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom, s cenami po enoti mere,
– dovoljenje, oziroma odločbo, ki jo je
izdala pristojna inšpekcijska služba ali državni organ, da ponudnik izpolnjuje z zakonom določene pogoje za opravljanje dejavnosti za katere je registriran (samostojni
podjetniki – potrdilo o priglasitvi RUJP),
– potrjene reference z navedbo obsobja
o dobavi enakih materialov za druge naročnike,
– podatke o boniteti poslovanja (obrazec
BON 1 in BON 2 ali BON 3), ki ne smejo
biti starejši od 30 dni,
– dokazila o zagotavljanju zahtevane
kvalitete posameznega materiala,
– ponudnik mora navesti ime odgovornega vodje dobave materialov, ki so predmet ponudbe,
– ponudnik mora navesti morebitne podizvajalce in njihove reference, ter delež v poslu, oziroma izjavo, da nima podizvajalcev,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da so
mu poznani finančni pogoji in način obračuna dobavljenega materiala,
– ponudnik mora predložiti izjavo o opciji ponudbe (opcija ne sme biti krajša od 30
dni),
– ponudnik mora predložiti izjavo, da ponudbena cena zajema vse stroške tako, da
izvajalec – naročnik na ponudbeno ceno dobavitelju ne plačuje nobenih dodatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
kot garancijo za kvalitetno in točno dobavo
materiala naročniku v roku 15 dni po podpisu pogodbe dostavil bančno garancijo, ki bo
glasila na 10% pogodbene vrednosti in bo
vnovčljiva na prvi poziv,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da v
celoti soglaša z razpisnimi pogoji.
VII. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ustrezna kvaliteta,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja cena še ne pomeni najugodnejšega ponudnika,
– reference,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
VIII. Rok za oddajo ponudb: ponudbo,
izdelano po zahtevah naročnika morajo ponudniki oddati v tajništvu Javnega komunalnega podjetja Nigrad, v Strmi ul. 8, Maribor, najpozneje 20. dan po objavi razpisa
do 10. ure.
Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba za dobavo
prometne signalizacije”.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
X. Odpiranje ponudb: odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo izvedla komisija
naročnika prvi delovni dan po poteku roka
za oddajo ponudbe ob 11. uri v prostorih
Javnega komunalnega podjetja Nigrad Maribor, v Strmi ul. 8.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
Nigrad, d.d.
Maribor

Ob-2724
Občina Dobrepolje objavlja na podlagi
36. člena zakona o financiranju občin (Ur. l.
RS, št. 80/94) in določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) naslednji
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika pri
gradnji kanalizacije Videm-Bruhanja
vas
1. Naročnik: Občina Dobrepolje Videm
35, Videm-Dobrepolje.
2. Predmet razpisa: gradnja kanalizacije
Videm-Bruhanja vas na odseku Podgorica-Bruhanja vas v dolžini ca. 570 m.
3. Razpisna dokumentacija in vse ostale
informacije za izdelavo ponudbe so na voljo vsak delovni dan od 8. do 10. ure v
prostorih Občine Dobrepolje. Za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu 12.000 SIT na ž.r.
50130-630-810288.
4. Rok za izvedbo: dela se bodo izvajala
v mesecu septembru in oktobru 1997.
5. Orientacijska vrednost investicije je
15,000.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok izgradnje, način plačila in fiksnost cen, reference s področja razpisanih del, popolnost ponudbe, druge ugodnosti. Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa
merila, zato ni nujno, da je najnižja cena
pogoj za izbiro najugodnejšega ponudnika.
7. Rok za oddajo ponudb: zadnji rok za
oddajo ponudb, katere je treba dostaviti v
zapečatenih ovojih, žigosanih s štampiljko
ponudnika na Občino Dobrepolje, je 15. delovni dan od objave razpisa v Uradnem listu
RS do 8.30. Sobota, nedelja in praznik se ne
šteje kot delovni dan. Sprednja stran ovoja
mora biti opremljena z naslednjim naslovom
in oznako: Občina Dobrepolje Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje, Kanalizacija Videm-Bruhanja vas, “Ne odpiraj - ponudba”.
O datumu in času odpiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni pisno.
8. O izidu javnega razpisa bodo udeleženci - ponudniki obveščeni v 30 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Ob-2732
Občina Dobrepolje objavlja na podlagi
36. člena zakona o financiranju občin (Ur. l.
RS, št. 80/94) in določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) naslednji
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika pri
rekonstrukciji odseka primarnega
vodovoda Rob - Struge

Št. 466
Ob-2733
Nigrad, javno komunalno podjetje, d.d.,
Maribor, Strma ulica 8, 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 najugodnejšega ponudnika za
dobavo materiala za izvajanje talne in
vertikalne prometne signalizacije
I. Naročnik: Nigrad, javno komunalno
podjetje, d.d., Strma ul. 8, Maribor.
II. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo materiala za izvajanje talne in vertikalne prometne signalizacije.
III. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo vsak delovnik med 8. in 9.
uro na sedežu javnega komunalnega podjetja Nigrad v Strmi ul. 8, (pri Majdi Dolenc,
tel. 062/225-351), proti plačilu nepovratnih
sredstev v višini 10.000 SIT, ki jih nakažejo
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072.
IV. Orientacijska vrednost materiala, ki
je predmet razpisa je 19,000.000 SIT.
V. Predvidena je postopna dobava materiala v obdobju enega leta.
VI. Ponudba mora vsebovati:
– firmo, oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji odjetja, ki ne
sme biti starejše od 30 dni,

Št. 428/97-12
Ob-2734
Občinska uprava občine Gornja Radgona, objavlja v skladu z določili stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, 21/94 in
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23/96) in na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Gornja Radgona z dne 12. 6. 1997
naslednji

7. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Občini
Gornja Radgona – Občinska uprava, pisarna št. 20/I nadstropje.
Občina Gornja Radgona
Občinska uprava

2. Predmet javnega naročila je izdelava,
dobava in vgradnja splošne in specialne
opreme za pritlične in kletne prostore v objektu A Zdravstvenega doma Tolmin s krajem izpolnitve Prešernova 6, Tolmin, z vrsto in količino kot je opisana v elaboratu z
dne 5. 4. 1997.
3. Orientacijska vrednost naročila je
ca. 9,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del je druga polovica avgusta
do 15. 9. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: cena, plačilni pogoji, rok za
dokončanje del, kompletnost ponudbe, daljša garancijska doba, reference ponudnika,
kvaliteta in možnost dokupa opreme ter druge ugodnosti ponudnika.
6. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za
dobavo splošne in specialne opreme za ZD
Tolmin” je potrebno oddati v zaprti kuverti
osebno ali po pošti na sedež naročnika do
16. 7. 1997 do 12. ure.
7. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
8. Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1997
ob 12.30 v upravnih prostorih na sedežu
naročnika.
9. Razpisna dokumentacija (popisni elaborat in razpisne pogoje) dobijo zainteresirani na sedežu naročnika v upravnih prostorih vsak delovnik od 8. do 14. ure proti
plačilu zneska 10.000 SIT.
10. Ponudniki bodo o izbiri po tem javnem razpisu obveščeni v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Zdravstveni dom Tolmin

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje storitev upravljanja
večstanovanjskih hiš, stanovanj in
poslovnih prostorov v lasti oziroma v
razpolaganju Občine Gornja Radgona
1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje storitev upravljanja iz 24. člena stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, 21/94
in 23/96).
2. Izbrani upravnik bo opravljal vse storitve upravljanja, ki so opredeljene v prilogi
št. 1. pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur.
l. RS, št. 47/95).
V okviru storitev je posebej potrebno
opozoriti na naloge pri vodenju evidence
lastništva, predaje in prevzema stanovanj in
poslovnih prostorov, operativna dela glede
vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov ter storitve v zvezi z inkasom najemnine, ki zajema izračun mesečne najemnine,
izstavitev položnice ter v primeru neplačila
postopek izterjave, ki niso zajete v zgorej
navedeni prilogi št. 1.
Upravnik bo moral lastniku mesečno prenakazovati plačano najemnino ter pisno poročati o inkasu najemnine, dolžnikih in drugem poslovanju, kar bo podrobneje opredeljeno z medsebojno pogodbo, najkasneje do
15. v mesecu za pretekli mesec.
3. Predlog cene za upravljanje večstanovanjskih hiš mora biti oblikovan v skladu s
4. členom pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
(Ur. l. RS, št. 47/95).
Lastnik oziroma razpolagalec stanovanj
in poslovnih prostorov bo izbranemu ponudniku za upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov, to je za storitve, ki niso zajete v prilogi št. 1 zgoraj navedenega pravilnika in bodo podrobneje urejena s pogodbo,
kot je to določeno v tretjem odstavku
2. točke tega razpisa, nudil dodatno plačilo,
ki lahko znaša največ 5% od plačane oziroma izterjane najemnine.
4. Interesenti naj v roku 15 dni po objavi
tega razpisa posredujejo svoje ponudbe v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Gornja
Radgona, s prepisom “za javni razpis za
opravljanje storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov”.
5. Prijave morajo vsebovati:
– natančen naslov in naziv udeleženca
razpisa z navedbo odgovorne osebe,
– kratek opis dejavnosti podjetja s fotokopijo registracije iz sodnega registra, število zaposlenih in njihovo strokovno usposobljenost,
– referenčno poročilo,
– predlog cene, ki mora biti oblikovana
v skladu z 4. členom pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjskih (Ur. l. RS, št. 47/95).
6. O izbiri upravljalca bo odločil Občinski svet občine Gornja Radgona s sklepom. Vsi prijavljeni bodo o izbiri upravljalca obveščeni v roku 15 dni po sprejemu
sklepa.

Št. 50/97
Ob-2735
Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št.28/93 in 19/94) Občina Zavrč objavlja
javni razpis
za izbiro dobavitelja didaktičnih
sredstev za OŠ Zavrč v Občini Zavrč
1. Naročnik: Občina Zavrč, Zavrč.
2. Predmet razpisa: izbira dobavitelja didaktičnih sredstev za OŠ Zavrč v Zavrču.
3. Lokacija: Osnovna šola Zavrč.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo po razpisu od 8. do 14. ure,
takoj po objavi v Uradnem listu RS, v OŠ
Cirkulane. Za dvig dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu 10.000
SIT na ŽR 52400-762-96328.
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobijo ponudniki ob dvigu dokumentacije v šoli Cirkulane pri ravnatelju.
5. Orientacijska vrednost sredstev je
12 mio SIT.
6. Roki: pričetek dobave je 1. 9. 1997
konec opremljanja 31. 12. 1997.
7. Investitor si pridružuje pravico določiti eventualno manjši obseg dela od razpisanega glede na razpoložljiva sredstva ali
pa odstopiti od oddaje del po tem razpisu,
ne glede na razloge. V obeh primerih ponudnik nima pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
8. Ponudba mora biti oblikovana skladno z razpisnimi pogoji, ki je sestavni del
pogodbe.
9. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo dostaviti ponudbe v zaprti ovojnici
z oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za dobavo
didaktičnih sredstev OŠ Zavrč na naslov:
Občina Zavrč, Zavrč 11 Zavrč.
10. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
11. Odpiranje ponudb bo 16. dan po objavi v Uradnem listu RS ob 10. uri v sejni
sobi Občine Zavrč. Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpiranju, morajo imeti pisno
pooblastilo.
12. Pri izboru ponudnika bomo upoštevali:
– ugodne komercialne pogoje – po možnosti ugoden kredit,
– kvaliteto ponudbe,
– reference.
13. O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Občina Zavrč
Ob-2736
Javni razpis
za izbiro izvajalca splošne in specialne
opreme za prenovo Zdravstvenega doma
Tolmin objekta A – faze III
1. Naročnik iz tega razpisa je Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova 6.

Št. 601-16/97-02
Ob-2737
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 29/93 in 19/94), objavlja
Občina Brda
javni razpis
za izbor izvajalca za strokovni nadzor
nad gradnjo prizidka k šoli in vrtcu na
Dobrovem
1. Naročnik: Občina Brda.
2. Predmet razpisa: razpis za primerne
in usposobljene izvajalce za strokovni in
obračunski nadzor nad gradnjo prizidka k
šoli in vrtcu na Dobrovem.
3. Lokacija gradnje prizidka je na Dobrovem.
4. Rok pričetka gradnje objekta je 15. 7.
1997, dokončanje pa najkasneje 30. 7. 1998.
5. Orientacijska vrednost gradbeno obrtniških, instalacijskih del in neposredne zunanje ureditve je 70,000.000 SIT.
6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji za zahtevano dejavnost,
– reference ponudnika,
– strokovna usposobljenost zaposlenih
delavcev,
– cene za opravljanje strokovnega in
obračunskega nadzora izraženega v procentu, vključno s kalkulativnimi osnovami (število ur, cene ure),
– ponudniki lahko predložijo tudi ločene
ponudbe po vrstah del (gradbeni, strojni,
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elektro) s tem, da je v gradbenem delu vključena tudi koordinacija vseh ponudbenih del.
6. Merilo za izbor najugodnejših ponudnikov:
– ponudbena cena,
– reference in strokovnost.
7. Pisne ponudbe je potrebno oddati ali
poslati na naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, v roku 10 dni po objavi
v Uradnem listu RS. Ponudba mora biti zapečatena z oznako: »javni razpis – za strokovni nadzor nad gradnjo«.
Odpiranje ponudb bo prvi naslednji dan
ob 13. uri v prostorih Občine Brda.
O izbiri izvajalca bodo ponudniki obveščeni v roku 20 dni po odpiranju ponudb.
Občina Brda

– plačilni rok, daljši od 20 dni,
– zagotovitev fiksne cene.
9. Pisne ponudbe oddajte v zapečateni
kuverti z oznako »Izvedba revizije zaključnega računa« in z opozorilom »Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis« v roku 15 dni od
objave v Uradnem listu RS na naslov: Mestna občina Maribor, Mestni svet, Ulica heroja Staneta 1.
Rok za oddajo ponudb začne teči z dnevom objave javnega razpisa.
10. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo izvedla komisija naročnika
tretji delovni dan po poteku roka za oddajo
ponudb ob 10. uri v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1 v sejni
sobi 215/II.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastilo o zastopanju.
11. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
12. Končno odločitev bo naročnik sporočil vsem ponudnikom v 10 dneh po javnem odpiranju ponudb.
Mestni svet mestne
občine Maribor

Na kuverti mora biti javno in čitljivo napisano »Zunaja ureditev osrednjega trga v
Starem Šaleku« in »Ne odpiraj – ponudba«.
Ponudba mora biti v zapečateni kuverti
in mora prispeti na naveden naslov najkasneje do roka za oddajo ponudb.
8. Odpiranje ponudb bo javno 11. 7. 1997
ob 8. uri v sejni sobi Urada za javne gospodarske službe Mestne občine Velenje.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od dneva oddaje
ponudb.

Št. 06101/50-97
Ob-2738
Mestni svet mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi
določil zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, (Ur. l. RS, št. 5/96), zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št.
80/94) in določil 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 revizije
zaključnega računa
1. Naročnik: Mestni svet mestne občine
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo revizije zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 1996.
3. Orientacijska vrednost razpisa je
2,500.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka revizije je: takoj po podpisu pogodbe. Revizija mora biti
končana do 60 dni po podpisu pogodbe.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih dvignejo v Službi mestnega sveta Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor vsak delovnik od 8. do 13. ure pri
Jožici Prizmič (soba 240). Vsa dodatna pojasnila lahko ponudniki dobijo po telefonu
št. (062) 22-01249.
6. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika lahko
takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika po tem javnem razpisu;
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov;
– da ne izbere najcenejšega ponudnika.
7. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odredbe, zlasti pa morajo vsebovati naslednje:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dosedanje reference,
– ponudbeno ceno,
– plačilne pogoje,
– predlog pogodbe.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– kvaliteta ponudbe,
– strokovna usposobljenost in reference
za področje, ki je predmet javnega razpisa,

Št. 53/94
Ob-2739
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 Velenje
javni razpis
za izbiro izvajalca za projekte zunanje
ureditve osrednjega trga s komunalno
opremo v Starem Šaleku v Velenju
1. Naročnik: Mestna občina Velenje.
2. Predmet razpisa je izdelava projektov
za pridobitev gradbenega dovoljenja in za
izvedbo za zunanjo ureditev osrednjega trga s komunalno opremo v Starem Šaleku v
Velenju.
3. Predviden rok pričetka del je julij
1997.
4. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
5. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki v tajništvu Urada za javne gospodarske službe Mestne občine Velenje, Titov
trg 1, soba št. 6/IV od 30. 6. 1997 do 8. 7.
1997 od 10. do 13. ure.
Projektna dokumentacija je na vpogled
na Zavodu za urbanizem Velenje, Trg Mladosti 2 pri Vlasti Štajner vsak dan od 7. do
8. ure.
6. Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika izvajalca so:
– cenovno ugodnejša ponudba, pri čemer najnižja cena ni merilo za izbor izvajalca,
– plačilni pogoji,
– kompletnost ponudbe,
– strokovna usposobljenost in primernost
izvajalca,
– reference,
– rok dokončanja,
– opcija ponudbe.
7. Ponudbe morajo biti dostavljene do
10. 7. 1997 do 14. ure v tajništvo Urada za
javne gospodarske službe Mestne občine
Velenje, Titov trg 1 (soba 6/1).

Št. 54/97
Ob-2740
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 Velenje
javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo dovozne
ceste za plinsko postajo MRP Velenje –
sever
1. Naročnik: Mestna občina Velenje.
2. Predmet razpisa: gradnja dovozne ceste za plinsko postajo MRP Velenje – sever
(d=200 m, š=4 m).
3. Predviden rok pričetka del: avgust–
september 1997.
4. Ponudba naj bo izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku izvajanja
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94).
5. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki v tajništvu Urada za javne gospodarske službe Mestne občine Velenje, Titov
trg 1, soba 6/IV od 27. 6. 1997 do 5. 7. 1997
od 10. do 13. ure.
6. Projektna dokumentacija je na vpogled v tajništvu v enakem času.
7. Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika izvajanja del so:
– cenovno ugodnejša ponudba, pri čemer
najnižja cena ni merilo za izbor izvajalca,
– plačilni pogoji,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– rok za dokončanje,
– opcija ponudbe.
8. Ponudbe morajo biti dostavljeen v roku do 15. 7. 1997 do 12. ure v tajništvu
Urada za javne gospodarske službe Mestne
občine Velenje, Titov trg 1 (soba 6/IV) pod
naslovom: »Ponudba za gradnjo dovozne
ceste MRP Velenje – sever« z oznako »Ne
odpiraj!«.
Ponudba mora biti v zapečateni kuverti
in mora prispeti v roku za oddajo ponudb!
9. Odpiranje ponudb bo javno, dne 16. 7.
1997, ob 13. uri v sejni sobi Urada za javne
gospodarske službe Mestne občine Velenje.
10. Ponudniki bodo o izidu izbora obveščeni v roku 30 dni od dneva oddaje ponudb.
Mestna občina Velenje
urad za javne gospodarske službe
Ob-2741
Občina Ivančna Gorica objavlja na podlagi 74. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96 in 23/96), 10. člena zakona o
vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96), 17. člena statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) in sklepa 28.
seje Občinskega sveta občine Ivančna Gorica z dne 13. 6. 1997
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javni razpis
za pridobivanje koncesionarjev za
izvajanje predšolske vzgoje
1. Koncedent: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.
2. Predmet razpisa: izvajanje javnoveljavnih dnevnih programov predšolske vzgoje.
3. Izvajanje javnoveljavnih programov
predšolske vzgoje obsega naslednje naloge:
– vzgojo,
– varstvo in
– prehrano otrok.
4. Območje izvajanja programov je celotno območje Občine Ivančna Gorica.
5. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo na Občini Ivančna Gorica, v referatu za družbene dejavnosti, Sokolska 8, Ivančna Gorica, pri Bogomirju Sušiču.
6. Koncesija se razpisuje za dobo 3 let.
7. Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali
pomočnika vzgojitelja,
– da ima zagotovljen prostor in opremo v
skladu z veljavnimi normativi in standardi,
– druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
8. Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatki ponudnika (naziv, naslov, dosedanje delo na področju predšolske vzgoje...),
– dokazila o izpolnjevanju pogojev v
prejšnji točki,
– izjavo, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji,
– program izvajanja programov predšolske vzgoje,
– popis in opis prostorov ter igrišč s priloženo skico, ki se bodo uporabljali za izvajanje predšolske vzgoje,
– število otrok, ki bodo vključeni v
predšolsko vzgojo glede na izpolnjene pogoje iz druge alinee prejšnje točke,
– cenik storitev v obliki cene na otroka in
njeno specifikacijo,
– eventualne druge pogoje in ugodnosti
za izvajanje koncesije.
9. Merila za izbiro koncesionarjev:
– strokovna usposobljenost za prevzem
koncesije,
– ustreznost prostorov in igrišč,
– ustreznost lokacije glede na potrebe po
predšolski vzgoji,
– cena storitev v obliki cene na otroka,
– dosedanja dejavnost na področju predšolske vzgoje (reference).
10. Rok za oddajo ponudb je 20 dni od
objave razpisa. Ponudbe morajo biti oddane
v zaprti ovojnici z oznako ponudnika in s
pripisom »Ne odpiraj – ponudba – koncesija za predšolsko vzgojo«. Ponudbe se pošlje
priporočeno po pošti ali odda osebno v referatu za administrativne zadeve Občine
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
11. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
23. julija 1997 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pisno pooblastilo za zastopanje.
12. O izbiri koncesionarjev bo odločil
koncedent z upravno odločbo v roku 60 dni
od dneva odpiranja.
Občina Ivančna Gorica

Št. 50/97
Ob-2748
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Osnovna šola Roje, Kettejeva 15, Domžale

lovne dni po objavi proti plačilu stroškov v
višini 10.000 SIT na žiro račun št. 52000601-10243. Vse ostale podatke posreduje
Aljoša Andlovec, tel. 065/23-311, faks
065/24-493, med 7. in 8. uro.
6. Ponudba mora vsebovati vse elemente
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/83 in 19/94).
B) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– plačilni pogoji,
– ugodnejša cena,
– kompletnost ponudbe,
– reference na podobnih delih,
– krajši rok izdelave,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
C) Zaključek
Interesenti morajo oddati ponudbe do
dne 14. 7. 1997, do 12. ure, na naslov: Projekt Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica.
Odpiranje ponudb bo v torek 15. 7. 1997
ob 10. uri na sedežu investitorja, tj. v stekleni
dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj, ponudba za ureditev javnih sanitarij na avtobusnem postajališču v Novi Gorici”.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za nakup vozila
1. Naročnik je: Osnovna šola Roje, Kettejeva 15, Domžale.
2. Predmet javnega naročila je vozilo:
mini bus za 20 oseb z dodatno opremo: ABS
zavore, servo volan, elektro pnevmatska
vrata in naslonjala za glavo na vseh sedežih.
3. Orientacijska vrednost je do 7,000.000
SIT.
4. Dobavni rok za vozilo mora biti do
30. 9. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– višina in fiksnost cene,
– način plačila (brez avansov),
– rok dobave, garancija, servisiranje in
zagotavljanje rezervnih delov,
– velikost kubature zraka v vozilu,
– reference,
– druge ugodnosti (popusti...).
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
6. Pisne ponudbe z vso ustrezno dokumentacijo naj ponudniki oddajo v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za nabavo vozila – Ne odpiraj” najkasneje dvajseti dan od
dneva objave v Uradnem listu RS, na naslov: Osnovna šola Roje, Kettejeva 15, 1230
Domžale.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe priporočeno po pošti ali osebno v tajništvu šole v
delovnih dneh od 8. do 12. ure, zadnji dan
roka 21. 7. 1997 ali osebno do 12. ure.
7. Ponudbena dokumentacija mora biti
opremljena v skladu s 26. členom citiranega
zakona.
8. Odpiranje ponudb je javno in bo dne
24. 7. 1997 ob 8. uri v zbornici Osnovne
šole Roje.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
10. Vsa dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. 061/711164 pri Škrjanc-Ogorevc Emi vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
Osnovna šola Roje
Št. 217/97
Ob-2749
Mestna občina Nova Gorica, 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 oddajo del: preureditev javnih
sanitarij na avtobusnem postajališču v
Novi Gorici
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
2. Predmet: preureditev javnih sanitarij
na avtobusnem postajališču v Novi Gorici.
3. Orientacijska vrednost del znaša
11,500.000 SIT.
4. Rok: okvirni rok za dokončanje del je
30 dni, tj. od 1. 8. do 30. 8. 1997.
5. Razpisna dokumentacija je na razpolago pri Aljoša Andlovec, Projekt Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica, 3 de-

Št. 217/97
Ob-2750
Mestna občina Nova Gorica, 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 oddajo del: obnovitev sejne dvorane
Mestnega sveta občine Nova Gorica
– I. faza ureditev sanitarij v pritličju
stavbe Mestne občine Nova Gorica
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
2. Predmet: ureditev sanitarij, v pritličju
stavbe Mestne občine Nova Gorica.
3. Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.
4. Rok: okvirni rok za dokončanje del je
30 dni, tj. od 1. 8. do 30. 8. 1997.
5. Razpisna dokumentacija je na razpolago pri Aljoša Andlovec, Projekt Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica, 3 delovne dni po objavi proti plačilu stroškov v
višini 10.000 SIT na žiro račun št. 52000601-10243. Vse ostale podatke posreduje
Aljoša Andlovec, tel. 065/23-311, faks
065/24-493, med 7. in 8. uro.
6. Ponudba mora vsebovati vse elemente
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/83 in 19/94).
B) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– plačilni pogoji,
– ugodnejša cena,
– kompletnost ponudbe,
– reference na podobnih delih,
– krajši rok izdelave,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
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Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
C) Zaključek
Interesenti morajo oddati ponudbe do dne
14. 7. 1997, do 12. ure, na naslov: Projekt
Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica.
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek 14. 7.
1997 ob 12.30 na sedežu investitorja, tj. v
stekleni dvorani stavbe Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj, ponudba za ureditev javnih sanitarij v stavbi Mestne občine
Nova Gorica”.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 312
Ob-2754
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 Velenje
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo prestavitve
dimnika in peči na podružnični Osnovni
šoli Šentilj v Velenju
1. Predmet razpisa: prestavitev dimnika
in peči.
2. Naročnik del: Mestna občina Velenje.
3. Lokacija: OŠ Gustava Šiliha Velenje –
Podružnica Šentilj.
4. Predviden pričetek del: v času poletnih
počitnic.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 26. 6. 1997 do 3. 7. 1997 v
tajništvu Urada za negospodarske javne službe, Efenkova ul. 61, v času od 8. do 14. ure,
tel. 063/855-491. Ponudnikom priporočamo,
da si objekt pred izdelavo ponudbe tudi sami
ogledajo.
6. Bistvene sestavine ponudb so:
– ime in naslov ponudnika,
– BON 1, BON 2,
– registracija,
– predračun,
– vzorec pogodbe.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– ponudbena cena (vključen prometni davek),
– garancijski roki in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne
cene storitev.
8. Rok za dostavo zapečatenih in pravilno označenih ponudb je do 17. 7. 1997 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
Urad za negospodarske javne službe, Efenkova ul. 61, p.p. 191, Velenje, z oznako:
Ne odpiraj – ponudba.
9. Javno odpiranje ponudb bo 18. 7. 1997
ob 11. uri v prostirh Mestne občine Velenje,
Titov trg 1, soba št. 1/I.
10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Velenje
urad za negospodarske javne službe
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območij posebej v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako »Ne odpiraj – ponudba
za razpis za EZI 5 – ... območje«.
Pri tem naj vsaka ovojnica vsebuje:
– predračun pogodbenega dela za posamezno območje z navedbo podatke cena/list,
– izvedbeni rok za posamezno območje.
V primeru, da ponudnik kandidira za izvedbo na vseh območjih hkrati, zadostuje,
da vse ostale podatke oziroma dokumente,
zahtevane v razpisni dokumentaciji (»Razpisni pogoji«) pod poglavjem 1, alinee 1–
10, 12 in 13 (2., 3. in 4. točka) predloži le
enkrat. Ti podatki oziroma dokumenti naj
bodo predloženi v posebni ovojnici z oznako ponudnika in navedbo »Ne odpiraj – ponudba za razpis za EZI 5 – skupna dokumentacija«.
10. Javno odpiranje pravočasno prispelih in pravilno oddanih ponudb bo dne 9. 7.
1997 ob 9. uri v prostorih GU RS (sejna
soba). Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, sicer
nimajo pravice dajati pripombe k postopku.
11. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– izvedbeni rok,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– celovitost ponudbe,
– predložene reference,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izvedbi naročila,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba,
– projektni pristop,
– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno ali katerokoli drugo ponudbo!
12. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.
Prepozne, nepravilno opremljene, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzpostavljanje evidence zemljepisnih
imen iz temeljnih topografskih načrtov v
merilu 1 : 5000, 1 : 10000 (EZI 5)
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.
2. Predmet razpisa je vzpostavljanje evidence zemljepisnih imen (EZI 5) iz temeljnih
topografskih načrtov v merilu 1 : 5000, 1:
10000 (TTN 5, 10) na 2. razpisanih območjih.
Posamezniki ponudniki lahko kandidirajo na obeh ali pa samo na posameznem območju. Naročnik bo opravil izbiro najugodnejšega ponudnika ločeno, t.j. za vsako od
razpisanih območij posebej.
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki
jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak delovni dan med 10. in 12. uro na naslovu: GU RS
– Glavni urad, Ljubljana, Šaranovičeva 12
(pritličje – desno), po predhodni najavi po
telefonu 178-49-18 (Vesna Divjak).
Ponudbo lahko oddajo izključno tisti
ponudniki, za katere je dokumentirano, da
so prejeli razpisno dokumentacijo neposredno od naročnika. Naročnik v ta namen
vodi evidenco o oddaji razpisne dokumentacije.
Vsa morebitna dodatna pojasnila v zvezi
z razpisom bodo ponudniki, ki so prevzeli
razpisno dokumentacijo, prejeli na informativnem dnevu, ki bo organiziran dne 7. 7.
1997, ob 12. uri na sedežu naročnika, Ljubljana, Šaranovičeva 12 (sejna dvorana). Ponudniki morajo morebitna vprašanja oziroma zahtevke po pojasnilih dostaviti izključno v pisni obliki, z oznako »Javni razpis za
EZI 5 – vprašanja«, in sicer najkasneje do 4.
7. 1997 do 14. ure v sprejemno pisarno ali
po faksu na št. 17. 84-834. Naročnik bo
odgovarjal izključno na pravočasno prispela pisna vprašanja. Po potrebi bodo organizirani dodatni informativni dnevi, o čemer
bodo vsi, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, pisno obveščeni.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,300.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo za
2. območje do 29. 8. 1997 mesecev, za 1.
območje pa do 10. 11. 1997.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji (Razpisni pogoji – 1. tč.).
Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
7. Rok za oddajo ponudb je 9. 7. 1997
najkasneje do 8. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe na sedežu naročnika v dveh izvodih,
v zapečateni ovojnici, z navedbo ponudnika
in prejemnika ter oznako »Ne odpiraj – ponudba za razpis za EZI 5«.
9. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe ločeno, t.j. za vsako od razpisanih

Ob-2760
Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izdelavo digitalnih ortofoto načrtov v
merilu 1 : 5000 (DOF 5/97-3)
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.
2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:
2.1. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1 : 5000 za območje MS do
40 listov.
2.2. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1 : 5000 za območje GG-TB do
20 listov.
2.3. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1 : 5000 za območje KP do
60 listov.
2.4. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1 : 5000 za območje PT do
30 listov.

Stran 2980

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 38-39 – 30. VI. 1997

2.5. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1 : 5000 za območje KR do
40 listov.
2.6. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1 : 5000 za območje PO do
40 listov.
2.7. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1 : 5000 za območje CER do
20 listov.
2.8. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1 : 5000 za območje NM-1 do
40 listov.
2.9. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1 : 5000 za območje NM-2 do
60 listov.
Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za izvedbo posamezne ali več razpisanih nalog hkrati.
Naročnik bo opravil izbiro najugodnejšega ponudnika ločeno, t.j. za vsako od razpisanih nalog posebej.
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki
jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak delovni dan med 10. in 12. uro na naslovu: GU RS
– Glavni urad, Ljubljana, Šaranovičeva 12
(pritličje – desno), po predhodni najavi po
telefonu 178-49-18 (Vesna Divjak).
Ponudbo lahko oddajo izključno tisti ponudniki, za katere je dokumentirano, da so
prejeli razpisno dokumentacijo neposredno
od naročnika. Naročnik v ta nemen vodi evidenco o oddaji razpisne dokumentacije.
Vsa morebitna dodatna pojasnila v zvezi
z razpisom bodo ponudniki, ki so prevzeli
razpisno dokumentacijo, prejeli na informativnem dnevu, ki bo organiziran dne 15. 7.
1997, ob 12. uri na sedežu naročika, Ljubljana, Šaranovičeva 12 (sejna dvorana). Ponudniki morajo morebitna vprašanja oziroma
zahteve po pojasnilih dostaviti izključno v pisni obliki, z oznako »Javni razpis za DOF 5 –
vprašanja«, in sicer najkasneje do 10. 7. 1997
do 15. ure v sprejemno pisarno ali po faksu na
št. 178-48-34. Naročnik bo odgovarjal izključno na pravočasno prispela pisna vprašanja. Po potrebi bodo organizirani dodatni informativni dnevi, o čemer bodo vsi, ki so
prevzeli razpisno dokumentacijo, pisno obveščeni.
4. Orietnacijska vrednost razpisanih del je:
– naloge pod 2.1. tč. 4,000.000 SIT,
– naloge pod 2.2. tč. 2,000.000 SIT,
– naloge pod 2.3. tč. 6,000.000 SIT,
– naloge pod 2.4. tč. 3,000.000 SIT,
– naloge pod 2.5. tč. 4,000.000 SIT,
– naloge pod 2.6. tč. 4,000.000 SIT,
– naloge pod 2.7. tč. 2,000.000 SIT,
– naloge pod 2.8. tč. 4,000.000 SIT,
– naloge pod 2.9. tč. 6,000.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku do 15. 12. 1997.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in mora vsebovati vse elemente, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji (Razpisni pogoji – 1. tč).
Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
7. Rok za oddajo ponudb je 18. 7. 1997
najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe na sedežu naročnika v dveh izvodih, v
zapečateni ovojnici.
Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe ločeno, t.j. za vsako od razpisanih nalog
posebej v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter
oznako »Ne odpiraj – ponudba za razpis za
DOF 5 – 97/3 – razpisano območje«.
V primeru, da ponudnik kandidira za
izvedbo dveh ali več razpisanih nalog hkrati,
zadostuje, da podatke oziroma dokumente,
zahtevane v razpisni dokumentaciji (»Razpisni pogoji«) pod 1. točko, alinee 1–5, 6, 7 in
8 predloži le enkrat. Ti podatki oziroma dokumenti naj bodo predloženi v posebni ovojnici z oznako ponudnika in navedbo »Ne
odpiraj – ponudba za razpis za DOF 5 – 97/3
– skupna dokumentacija«.
Ponudniki predajo rezultate primera izdelka za izdelavo DOF 5 enkratno, v posebni
ovojnici, z oznako ponudnika in navedbo »Ne
odpiraj – referenčni materila – DOF 5«. Kolikor so material za DOF 5 v letošnjem letu
že oddali, ga lahko samo dopolnijo, Kolikor
smatrajo, da se je izdelek spremenil.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 21. 7.
1997 ob 10. uri v prostorih GURS (sejna
soba). Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, sicer nimajo
pravice dajati pripombe k postopku.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– ocena izdelanega referenčnega materiala,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izvedbi naročila,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo, ki
vsebuje najnižjo ceno ali katerokoli drugo
ponudbo!
11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.
12. Prepozne, nepravilno opremljene, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo na
neresničnih navedbah ali podatkih.

delovni dan med 10. in 12. uro na naslovu:
GU RS – Glavni urad, Ljubljana, Šaranovičeva 12 (pritličje – desno), po predhodni
najavi po telefonu 178-49-18 (Vesna Divjak).
Ponudbo lahko oddajo izključno tisti ponudniki, za katere je dokumentirano, da so
prejeli razpisno dokumentacijo neposredno
od naročnika. Naročnik v ta nemen vodi
evidenco o oddaji razpisne dokumentacije.
4. Orietnacijska vrednost razpisanih del
je: 14,000.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku treh mesecev.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji (Razpisni pogoji – 1. tč).
Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
7. Rok za oddajo ponudb je 8. 8. 1997 do
8. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe na sedežu naročnika v dveh izvodih,
v zapečateni ovojnici, z navedbo ponudnika
in prejemnika ter oznako »Ne odpiraj – ponudba za razpis za tisk 66 listov DTK 25«.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 8. 8.
1997 ob 9. uri v prostorih GURS (sejna
soba). Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, sicer
nimajo pravice dajati pripombe k postopku.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– izvedbeni roki,
– izkušnje in predložene reference za tisk
kart,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– varianta izvedbe tiska,
– uspodbljenost nosilcev (ključnega
osebja),
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno ali katerokoli drugo ponudbo!
11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.
12. Prepozne, nepravilno opremljene, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.
MOP
Geodetska uprava RS

Ob-2761
Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo tiska Državne topografske karte
v merilu 1 : 25000
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.
2. Predmet razpisa je izvedba tiska 66
listov Državne topografske karte v merilu
1 : 25000 (DTK 25).
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak

Št. 5005-89/97

Ob-2765

Javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostr, Uprava RS za geofiziko, Kersnikova
3, Ljubljana.
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2. Predmet razpisa: uvoz seizmološke
merilne opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila je
14,000.000 SIT.
4. Začetek del: september 1997;
zaključek del: maj 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference.
6. Ponudbe morajo biti pisno predložene
v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj –
javni razpis – Seizmološka oprema« do
21. 7. 1997 do 12. ure v tajništvu Uprave RS
za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.
7. Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 7.
1997 ob 12. uri v prostorih Uprave RS za
geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.
8. Obvestilo o priznani sposobnosti ponudnikov bo posredovano v desetih dneh od
dneva odpiranja ponudb.
9. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v tajništvu Uprave RS za geofiziko,
Kersnikova 3, Ljubljana pri Saši Dumbovič
med 8. in 12. uro od 30. 6. 1997 dalje.
MOP
Uprava RS za geofiziko

7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– najugodnejša cena za razpisana dela,
ugodni plačilni pogoji, možnost kreditiranja, fiksnost cene,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del, ter da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,
– reference za izvajanje takih in podobnih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti
dokaz o registraciji firme, reference, izjavo
o fiksnosti cen, finančni podatki, ki ne smejo biti starejši od treh mesecev (BON 1,
BON 2 in druga dokumentacija), garancija
za resnost ponudbe.
9. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno ponudbo z oznako »Ponudba, Ne odpiraj –
pločniki« je treba dostaviti na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
Murska Sobota.
10. Odpiranje ponudb bo 22. 7. 1997 ob
13. uri v sejni sobi Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, II. nadstropje.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pismeno
pooblastilo.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina
Murska Sobota

– datum do katerega velja ponudba,
– reference,
– posebne ugodnosti ponudnika,
– vzorec pogodbe s ponudbenim proračunom,
– navedbo pooblaščene osebe ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo,
– eventualne priloga.
Merila za izbiro najugodnejšega 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 prof. dr. Blaženku
Koroušiću, tel: 061/125-11-61, faks:
061/213-780.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj - prijava na javni
razpis -Kisikova sonda” 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 ponudnikom.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Inštitut za kovinske
materiale in tehnologije,
Ljubljana

Št. 033-195/97
Ob-2766
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Murska
Sobota, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca del ureditve
pločnikov in ulic v mestu Murska Sobota
1. Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa: ureditev pločnikov
in ulic v mestu Murska Sobota
– ureditev pločnika ob Kopitarjevi ulici,
– ureditev pločnika ob Prežihovi ulici,
– ureditev pločnika ob ulici Juša Kramarja,
– ureditev pločnika v Cankarjevem naselju,
– ureditev peš poti med Koroško in Kajuhovo ulico,
– ureditev pločnika ob Ulici ob progi.
3. Orientacijska vrednost del znaša:
13,000.000 SIT.
Investitor si prdržuje pravico, da zaradi
razpoložljivih sredstev proračuna ali zaradi
drugih utemeljenih razlogov (sofinanciranje ipd.) ne bo oddal vseh del po razpisu.
4. Rok izvedbe del: avgust 1997 – september 1997.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, soba št. 20 (tel. 069/31000 int. 421).
6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, prijavijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije, ki jo dvignejo na
Mestni občini Murska Sobota, soba št. 20.
Ponudniki se morajo ob dvigu dokumentacije izkazati z dokazilom v vplačilu nevračljivih stroškov v višini 3.000 SIT na
ŽR 51900-630-76001 (Proračun Mestne
občine Murska Sobota – javni razpis pločniki).

Ob-2762
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 kisikove
sonde za potrebe raziskav in analiz
kovinskih materialov
Namen: raziskovalni inštrument, kisikova sonda za avtomatsko merjenje aktivnega
kisika z avtomatsko nastavitvijo, se uporablja v jeklarski praksi.
Tehnični pogoji:
– meritve aktivnega kisika do 0,0001%,
– avtomatska registracija in povezava z
računalnikom,
– avtomatska nastavitev izračuna % C,%
Al,
– možnost uporabe potrošnih glav od
različnih proizvajalcev tovrstne opreme.
A) Orientacijska vrednost razpisane
opreme: po ponudbi.
B) Obvezne sestavine ponudbe:
– naziv firme ponudnika,
– dokazilo o registraciji ponudnika,
– natančne tehnične specifikacije opreme,
– končna cena po postavkah in končna
cena celotne opreme,
– garancijski pogoji,
– servisiranje opreme,
– dobavni roki s predvidenim 0,5% znižanjem cene za vsak prekoračen dan dobavnega roka,
– način plačila,

Št. 012-1/97
Ob-2763
Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid objavlja na podlagi določil zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94), zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97)
javni razpis
za izvedbo del strokovno-tehničnega
in obračunskega nadzora nad
rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole
“Simona Gregorčiča” v Kobaridu
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvajanje strokovno-tehničnega in obračunskega nadzora nad gradbeno-obrtniškimi deli in instalacijami, vključno s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo in
dozidavo Osnovne šole “Simona Gregorčiča” v Kobaridu.
2. Orientacijska vrednost investicije je
30,000.000 SIT.
3. Predviden rok pričetka del je julij 1997,
rok dokončanja del pa september 1997.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– registracijo ponudnika,
– delovni team,
– osebne reference delovnega teama,
– ponudbeno ceno v SIT z navedbo procenta glede na višino investicije,
– opcijo ponudbe,
– plačilne pogoje,
– akceptni nalog v višini 15% pogodbene
vrednosti kot garancijo za resnost ponudbe.
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5. Merila za izbiro ponudnika:
– sestava delovnega teama in njihove reference,
– cena,
– plačilni pogoji,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Dostava ponudbe: ponudbe je potrebno dostaviti v zaprti kuverti z napisom “Ne
odpiraj - Osnovna šola Kobarid”, osebno ali
po pošti do 7. 7. 1997 do 13. ure v tajništvo
Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
13.15 v prostorih Občine Kobarid.
7. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite 5 delovnih dni po objavi
med 8. in 9. uro pri Janiju Fratina, tel. št.
065/85-371.
Občina Kobarid

Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice.
7. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v Občini Slovenske Konjice pri Valeriji Lesjak oziroma
v tajništvu Občine Slovenske Konjice.
8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika v 15 dneh
od odpiranja ponudb.
Občina Slovenske Konjice

– ostale ugodnosti.
2. Investitor si pridržuje pravico, da glede na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše.
3. Investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom.
4. Investitor si pridržuje pravico korigirati obseg del glede na razpisno dokumentacijo, kakor tudi v primeru spremembe razpoložljivih proračunskih sredstev.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo za
opravljanje dejavnosti,
– reference, seznam morebitnih podizvajalcev,
– ponudbeno ceno ločeno po posameznih postavkah, način plačila,
– rok izdelave s terminskim planom,
– BON 1 in BON 2, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– opcija ponudbe,
– ponudbi mora biti priložena naslednja
ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenih del.
Pisne ponudbe morajo biti dostavljene
najkasneje do 30. dne po objavi v Uradnem
listu RS, do 10. ure, na naslov: Rudnik Senovo v zapiranju, Titova 106, 8281 Senovo.
Pisne ponudbe dostavite v zaprti kuverti
z oznako “Ponudba – Ne odpiraj (Izvedba
površinskih piezometrov Reštanj).
Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjetja na Titovi 106, na Senovem (upravna
zgradba), trideseti dan po objavi v Uradnem
listu RS ob 10.30.
Ponudniki bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Senovo

Ob-2764
Občina Slovenske Konjice na podlagi določil zakona o financiranju občin (Ur. l. RS,
št. 80/94), zakona o izvrševanju proračuna
RS (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) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, Slovenske Konjice.
2. Predmet javnega naročila: dnevni prevozi učencev po šolskem koledarju za šolsko leto 1997/98 za OŠ Ob Dravinji, OŠ
Pod goro in OŠ Loče po predvidenih relacijah:
– Barbara-Gabrovnik-Bezina-Slovenske
Konjice,
– Tepanje-Dobrnež-Slovenske Konjice,
– Kamna gora-Slovenske Konjice,
– Sojek-Špitalič-Konjiška vas-Slovenske
Konjice,
– Brdo-Slovenske Konjice,
– Ulipi-Zeče-Slovenske Konjice,
– Polene-Slovenske Konjice,
– Draža vas-Žiče-Loče,
– Sp. Laže-Zbelovo-Loče,
– Ličenca-Petelinjek-Jernej-Koble-Loče.
3. Predvidena letna vrednost javnega naročila znaša 15,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta vozil in zagotovila za varno
vožnjo,
– možnosti za usklajeno in nemoteno
opravljanje šolskih prevozov,
– dosedanje izkušnje pri prevozih otrok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
5. Interesenti morajo oddati ponudbe v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj, ponudba-šolski prevozi 97/98 “ najpozneje do
4. avgusta 1997 do 8.30 na naslov: Občina
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice.
6. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 4. avgusta 1997 ob 9. uri v sejni sobe

Št. 1798/97
Ob-2767
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Rudnik
Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
površinskih piezometrov Reštanj
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo.
2. Predmet razpisa: izdelava dveh piezometrov globine 300 m na eksploatacijskem
območju Reštanj (vrtanje, oprema, meritve).
3. Orientacijska vrednost del znaša:
28,800.000 SIT.
4. Rok izdelava: 2 meseca od veljavnosti
pogodbe (za oba piezometra).
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik mora izdelati ponudbo za
oba piezometra, ločeno po posameznih postavkah.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
3. Vsak ponudnik mora podati izjavo, da
je proučil terenske razmere in da nima pripomb. Če im apripombe k razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni
prilogi.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno in kvalitetno in to v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi,
tehničnimi navodili in normami in to v pogodbenem roku, kolikor bo z njim sklenjena
pogodba.
IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti dvignejo razpisno
dokumentacijo v času od 7. 7. 1997 do 25.
7. 1997 vsak delovnik med 7. in 13. uro, na
sedežu razpisovalca (pri Mlakar Zdenki)
proti plačilu 10.000 SIT (št. ŽR 51600-60124464 Rudnik Senovo v zapiranju), kjer lahko pridobijo tudi vse eventualno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba je tehnični vodja rednika Drago Klanšček, dipl.
inž. rud. ali vodja investicij Jože Kržan,
dipl. inž. rud., tel. 0608/71-300). Morebitni
ogled lokacije piezometrov na površini je
možen na podlagi predhodne napovedi.
V. Končna določila
1. Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ceno za izvedbo razpisanih del,
– fiksnost cen,
– rok izdelave,

Ob-2768
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova 38, Maribor, objavlja
javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega
kabelskega omrežja na področju
1. KATC Dornava in 2. RASM Polenšak
in optične povezave 1. Markovci–
Dornava, 2. Dornava–Juršinci in
3. Juršinci–Polenšak
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, Titova 38, Maribor.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo telefonskega krajevnega in kabelskega omrežja na področju: 1. KATC
Dornava in 2. RASM Polenšak in optične
povezave: 1. Markovci–Dornava, 2. Dornava–Juršinci in 3. Juršinci–Polenšak.
3. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti od 7. 7. do 11. 7. 1997, med 8. in 9. uro,
v prostorih Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova 38, v Službi za gradnjo in razvoj TK omrežij pri Stanku Klajnšek v sobi
B 216 (tel. 062/44-253) proti predložitvi
dokazila o plačilu 50.000 SIT na žiro račun
podjetja št. 51800-849-28010.
4. Ocenjena vrednost del znaša 72 mio
SIT.
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5. Lokacija objekta: področje naselij Sp.
Velovlek, Kicar, Pacinje, Borovci, Strelci,
Prvenci, Polenšak, Bratislavci, Polenci, Lasigovci.
6. Pričetek del: za investicijo je predviden rok pričetka del 1. 9. 1997 in predviden
rok dokončanja del je 1. 12. 1997.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij in imajo
dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokovne kadre in opremo za polaganje in spajanje
kablov.
Ponudba mora vsebovati elemente, smiselne navodilom o pogojih in postopkih za
oddajanje del izvajalcem (Uradno glasilo
Telekom Slovenije, št. 5/97).
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljna v razpisnih pogojih
investitorja.
9. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne štejejo za najugodnejše,
– korigira obseg del glede na razpisno in
projektno dokumentacijo.
9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova
38, p.p. 33, Maribor ali biti oddane neposredno v vložišču na istem naslovu, najkasneje do 28. julija 1997 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti predane za vsako
investicijo posebej v enem izvodu in v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za izvedbo KKO Dornava, RASM
Polenšak in optičnih povezav”.
10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
29. julija 1997 v sejni sobi (št. B114) v
I. nadstropju zgradbe na Titovi 38, v Mariboru, s pričetkom ob 12. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.
11. Obvestilo o izbiri: o izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku najkasneje 14 dni po odpiranju
ponudb.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Maribor

cijo Novoterm tip Libal debeline 120 mm z
Al folijo in Al trakovi ali izolacijo Poliuretan tip Izopur (žlebak mineralne volne debeline 76 mm pri NO 450, 350 oziroma 67
mm pri NO 250, 200)
Dolžine posameznih faz:
I. faza L = 415 m,
odcep za Gorenje L = 145 m.
Razpisana dela zajemajo gradbena, montažna, ozemljitvena in izolacijska dela.
4. Lokacija
Razpisana dela se bodo izvajala:
I. faza od CEP v objektu Komunalnega
podjetja Velenje, Koroška 3a do vročevodnega jaška J1 pri samskem domu Vegrad v
Velenju,
odcep Gorenje od P1, ki je lociran nasproti Vegradovega samskega doma do P4 v
dolžini 145 m.
5. Orientacijska vrednost:
I. faza in odcep Gorenje skupaj:
– z izolacijo tip Libal 36,000.000 SIT ali
– z izolacijo tip Izopur 51,000.000 SIT.
6. Rok za pričetek in dokončanje del:
predviden rok pričetka del je 15. julij 1997,
rok dokončanja del določi ponudnik, vendar
najkasneje do 31. 8. 1997.
7. Merila za izbiro ponudnika:
a) najugodnejša ponudbena cena,
b) rok izvedbe, kakovost terminskega plana – po postavkah iz popisa,
c) najugodnejši finančni pogoji,
d) možnost kreditiranja,
e) potrjene reference od investitorjev za
izvajanje tovrstnih del,
f) druge morebitne prednosti ponudnika,
g) kadrovska struktura podjetja in ekipe
za izvedbo del,
h) garancijska doba za vgrajene materiale
in opravljena dela.
8. Dvig razpisne dokumentacije: razpisno
dokumentacijo je mogoče dvigniti 1. in 2.
julija 1997 od 11. do 13. ure na Komunalnem
podjetju Velenje, Tehnični sektor, Koroška
37b, Velenje pri Miri Kokot (tel. 063/856251).
Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
predložitev:
a) pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije,
b) veljavna registracija ponudnika,
c) odločbe o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje razpisanih del,
d) dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije v vrednosti 15.000 na žiro račun naročnika 52800-601-46145.
9. Rok za oddajo ponudbe: ponudbi je potrebno dostaviti do 8. julija 1997 do 10. ure,
na naslov: Komunalno podjetje Velenje, p.o.,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, (v roke
Miri Kokot), v zapečateni ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj – ponudba – izolacija CEP-TEŠ”.
10. Odpiranje ponudb: ponudbe bomo odpirali v torek, dne 8. julija 1997 ob 11. uri v
sejni sobi Komunalnega podjetja Velenje,
Koroška cesta 37b, Velenje.
Ponudnike bomo o izboru obvestili pisno,
v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Komunalno podjetje Velenje

Novo mesto kot uporabnik proračunskih
sredstev, objavlja

Št. 161/97
Ob-2769
Komunalno podjetje Velenje, Koroška
37b, Velenje, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo zamenjave izolacije na
magistralnem razvodu CEP-TEŠ I. faza
in odcep Gorenje
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje, Koroška 37b, Velenje.
2. Naziv objekta:
A) zamenjava izolacije na vročevodu
140/70 C NP 25 – CEP-TEŠ I. faza 2×NO
450 NP 25 in 2×NO 250 NP 25,
B) zamenjava izolacije na vročevodu
2×NO 250 NP 25 – odcep za Gorenje.
3. Predmet razpisa del je: izvedba ojačitve betonskih stebrov fiksnih točk, odstranitev obstoječe izolacije, peskanje cevi in podpor ter ponovna izolacija vročevoda z izola-

Št. 355-01/97-589
Ob-2770
Na podlagi določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), MOP,
Uprava RS za varstvo narave – Izpostava

javni razpis
za oddajo del na ureditvi vodotokov v
zaledju HE Vrhovo
1. Predmet razpisa je ureditev naslednjih
vodotokov:
a) Glažuta: stabilizacija struge km 0.000
do 2.250,
b) Martinov graben:
– ureditev v zaprtem profilu od km 0.000
do 0.222,
– ureditev pritoka Krepovke (726.50).
2. Razpisna dokumentacija je na razpolago pri MOP, Uprava RS za varstvo narave
– Izpostava Novo mesto, Glavni trg 28, tel.
068/322-650, vse delovne dni za čas od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, do
roka za oddajo ponudb od 9. do 12. ure po
predhodnem telefonskem dogovoru.
Podatke in razlage za pripravo in oblikovanje ponudbe daje na gornjem naslovu in
določenem času vodja izpostave Slobodan
Novaković, dipl. inž. gr.
3. Ocenjena vrednost razpisanih del znaša po posameznih razpisanih delih:
a) Glažuta – 24,000.000 SIT,
b) Martinov graben – 11,000.000 SIT.
4. Okvirni roki za izvedbo vseh del so:
oktober–december 1997.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe rokov izvedbe in obsega del z ozirom na dotok sredstev za realizacijo celotnega programa razpisanih del.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– najugodnejša cena, ugodni plačilni pogoji, možnost kreditiranja, fiksnost cen in
drugo,
– reference pri izvedbi podobnih del,
– najugodnejši rok izvedbe,
– najugodnejši garancijski rok za izvedena dela,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
in bi vplivale na cenenost in uspešnost izvedbe in niso zajete v gornjih alineah,
– naročnik ni dolžan najcenejšega ponudnika izbrati kot najugodnejšega.
6. Ponudba za izvedbo razpisanih del
mora vsebovati:
– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za tovrstno dejavnost,
– komplet ponudbenega predračuna s
končno rekapitulacijo po delih in vodotokih,
– pismeno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje,
– priloženi morajo biti kalkulativni elementi za izračun enotnih cen za dela po tej
ponudbi, ki služijo tudi za vrednotenje morebitnih dodatnih del,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen z geomehanskimi, vodnimi ter drugimi terenskimi razmerami na razpisanih lokacijah in da
so te ocenjene in vključene v ponudbo,
– izjavo, da je v ponudbeni ceni zajet
tudi temeljni prometni davek 3%,
– izjavo, da so v ponudbi tudi zajeta vsa
pripravljalna dela, zaključna dela in vsa
spremljajoča dela pri izvedbi del,
– v posebni postavki mora ponudnik
predvideti stroške odškodnin na zemljiščih
uporabljenih za transportne in tehnološke
poti, stroške odprave poškodb na dostopnih
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cestah in stroške tehničnega pregleda objektov ločeno po objektih,
– izjavo, da se ponudnik strinja s 60
dnevnim rokom plačila situacije od dneva
izstavitve,
– opcijo ponudbe.
7. Ponudniki oddajo ponudbe v zapečatenih kuvertah za vsak vodotok posebej s
pripisom “Ne odpiraj – Glažuta oziroma
Martinov graben” in v posebni kuverti priloženo dokumentacijo v zvezi s 6. točko
razpisa, v roku 20 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, do 10. ure tega dne na
sedežu URSVN – Izpostava Novo mesto,
Glavni trg 28, Novo mesto.
8. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po preteku 20 dnevnega roka za
oddajo ponudb ob 10. uri na sedežu Izpostave Novo mesto.
9. Ponudniki bodo o izidu tega razpisa
pismeno obveščeni v desetih dneh po odpiranju ponudb.
10. Komisijo za odpiranje ponudb imenuje direktor Uprave za varstvo narave pri
Ministrstvu za okolje in prostor.
MOP, Uprava RS za varstvo narave
– Izpostava Novo mesto

Razpisna dokumentacija je za ponudnike
brezplačna.
7. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji ter o kadrovski
sestavi in organizacijski usposobljenosti ponudnika in morebitnih podizvajalcih,
– ponudbeno ceno, strukturo cene, plačilne pogoje in opcijski rok,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev s področja razpisanih del,
– vzorec izvajalske pogodbe,
– terminski plan izvedbe del z organizacijsko shemo po izvajalcih,
– ločeno ceno za izdelavo celotnega
prostorskega plana na računalniških disketah,
– ostale priloge po 12. členu odredbe.
Nepravočasne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe, naročnik ne bo obravnaval.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena in plačilni pogoji, pri
čemer ni merilo izbora najnižja cena,
– rok izvedbe,
– reference pri izdelavi urbanističnih aktov, predvsem prostorskih planov,
– dobro poznavanje prostora Mestne občine Velenje,
– možnost prepustitve matric v trajno last
naročnika,
– možnost računalniško podprte izdelave plana na disketah.
9. Rok za oddajo ponudb je 8. julij do
12. ure v tajništvu Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje, Trg mladosti 2,
Velenje.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z identifikacijo ponudnika in pripisom
“Ne odpiraj! – javni razpis za prostorski
plan Mestne občine Velenje”.
10. Odpiranje ponudb bo 8. julija 1997
ob 12.30, v sejni sobi Zavoda za urbanizem
Velenje, Trg mladosti 2, v Velenju.
11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v roku 14 dni po javnem odpiranju ponudb.
Mestna občina Velenje

– bonitetno poročilo, ki je izdelano po
objavi tega razpisa (BON 1, 2 ali 3),
– fiksno ceno z vključenim prometnim
davkom,
– morebitne ugodnosti po lasnti presoji,
– vzorec pogodbe, ki smiselno vključuje
alinee 3. točke.
4. Rok za predložitev prospekta je 15. 9.
1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference o izvedenih podobnih delih,
– cena in plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– morebitne priloge.
6. Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto
presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika
v skladu z razpisom.
7. Naročnik ne priznava nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponudbe.
8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – prijava za
razpis za predstavitveni prospekt šole”. Na
ovojnici mora biti naveden popoln naslov
ponudnika.
9. Ponudbe morajo prispeti s priporočeno pošto do 17. 7. 1997 do 12. ure, na naslov: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za
zdravstvo Ljubljana, Poljanska cesta 26a.
10. Javno odpiranje ponudb bo 21. 7.
1997 ob 9. uri v prostorih Visoke šole za
zdravstvo Ljubljana, Poljanska cesta 26a.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici ne bodo vsebovale dokumentov
iz 3. točke, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb. Naročnik
si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
13. Plačilo izbrane ponudbe se izvede v
30 dneh po predložitvi predstavitvenega
prospekta.
Univerza v Ljubljani
Visoka šola za zdravstvo

Št. 7/97
Ob-2771
Mestna občina Velenje objavlja na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Velenje za
območje Mestne občine Velenje
1. Naročnik: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
2. Predmet razpisa: izdelava sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Velenje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Velenje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Velenje.
3. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Velenje za območje Mestne občine Velenje se nanaša na:
– spremembe in dopolnitev organizacije
dejavnosti v prostoru,
– spremembe in dopolnitve namenske rabe prostora,
– novelacijo urbanistične zasnove mesta
Velenje,
– uskladitev z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,
– zbiranje soglasij po programu priprave
sprememb in dopolnitev prostorskega plana
Mestne občine Velenje.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
5,000.000 SIT.
5. Okvirni rok za izdelavo sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin občinskega
plana je 6 mesecev od sklenitve pogodbe.
6. Razpisno dokumentacijo lahko dobijo
ponudniki na Uradu za okolje in prostor
Mestne občine Velenje, Trg mladosti 2, Velenje, vsak delovni dan med 8. in 11. uro.

Št. 169
Ob-2772
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za
zdravstvo Ljubljana, Poljanska cesta 26a,
objavlja na podlagi odredbe o postpoku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo celostno
predstavitvenega prospekta
1. Predmet razpisa je izdelava slovenske
in angleške verzije celostno predstavitvenega prospekta Visoke šole za zdravstvo.
Izdelava prospekta obsega simbol in izobraževalno dejavnost Visoke šole za zdravstvo.
Razpisno gradivo lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na vpogled v dekanatu Visoke šole za zdravstvo (tel. 322-277).
2. Orientacijska vrednost: odločitev na
podlagi ponudb.
3. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika,
– dokazilo o registraciji ponudnika, ki
ne sme biti starejša od treh mesecev, računajoč, od dneva objave razpisa,

Št. 105/97
Ob-2773
Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o., Kolodvorska 1a, Kranjska Gora
objavlja
ponovni javni razpis
za nabavo pometalnega stroja
1. Naročnik in uporabnik: Komunala,
javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o., Kolodvorska 1a, Kranjska Gora.
2. Predmet: pometalni stroj za čiščenje
javnih površin z avtomatskim zbiranjem
smeti z vodnokrožnim sistemom.
3. Okvirna vrednost razpisa: 14,000.000
SIT.
4. Dobavni rok: takoj.
5. Ponudbena dokumentacija mora biti v
skladu z določili zakona o javnih naročilih.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– konkurenčna cena,
– pogoji kreditiranja,
– rok dobave,
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– garancijski roki,
– boniteta ponudnika,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti ponudnika,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Rok dostave ponudbe je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS, osebno, v zaprti
in zapečateni ovojnici z oznako: Ne odpiraj
– ponudba za nabavo pometalnega stroja ali
priporočeno na naslov Komunala, javno
podjetje, Kranjska Gora, d.o.o., Log 14,
4280 Kranjska Gora.
Javno odpiranje ponudb bo 21. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 14. uri, na
sedežu podjetja Komunala Kranjska Gora,
d.o.o., Log 14, Kranjska Gora.
8. Na odpiranje ponudb so vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po odpiranju ponudb.
Komunalno, javno podjetje
Kranjska Gora, d.o.o.

– KKO RASM Hajdoše:
KKO RASM Hajdoše pokriva predvem
naselje Hajdoše in sega do Slovenje vasi,
Skorbe in odvodnega kanala HE Zlatoličje.
– Odcep RASM Slovenja vas:
KKO RASM Slovenja vas pokriva predvsem naselje Slovenja vas in sega na eni
strani do Hajdoš, na drugi strani pa vse do
Zlatoličja.
6. Pričetek del
Predvideni roki pričetkov in dokončanja
del so:
– MK OK Mežica–Črna na Koroškem:
pričetek 1. 9. 1997, konec 1. 12. 1997,
– KKO RASM Hajdoše: pričetek 1. 9.
1997, konec 1. 12. 1997,
– KKO RASM Slovenja vas: pričetek
1. 9. 1997, konec 1. 12. 1997,
ozrioma: pričetek del 14 dni po predaji
gradbene dokumentacije, konec del 90 dni
po pričetku.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo medkrajevnih in krajevnih telekomunikacijskih
kabelskih omrežij in imajo dovoljenje za
delo, imajo ustrezne strokovne kadre in
opremo za polaganje in spajanje telekomunikacijskih kablov ter izkušnje pri polaganju medkrajevnih, krajevnih in razvodnih
kabelskih omrežij.
Ponudba mora vsebovati elemente, smiselne navodilom o pogojih in postopkih za
oddajanje del izvajalcem (Uradno glasilo
Telekom Slovenije, št. 5/95).
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.
9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova
cesta 38, Maribor ali biti oddane neposredno v sobi B216, najkasneje do 28. julija
1997 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti med seboj neodvisne in predane v enem izvodu v zapečateni
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
za izgradnjo... (naziv relacije TK omrežja
zajetega v ponudbi)”.
10. Odpiranje ponudb bo 30. julija 1997
v konferenčni sobi na lokaciji Telekoma
Slovenije, p.o., PE Maribor, na Titovi cesti
38, s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.
11. Obvestilo o izbiri: o izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku najkasneje 14 dni po odpiranju
ponudb.
Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor

I. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II. Predmet razpisa: izvajanje prevozov
otrok v osnovno šolo za:
OŠ Stična na relacijah:
– Korinj–Ambrus–Zagradec–Ivančna
Gorica (šolski center),
– Bakrc–Ambrus–Zagradec–Ivančna
Gorica (šolski center),
– Valična vas–Breg–Zagradec–Ivančna
Gorica (šolski center),
– Krka–Ivančna Gorica (šolski center),
– Mala Goričica–Metnaj–Dobrava pri
Stični–Ivančna Gorica (šolski center),
– Velike Vrhe–Muljava,
– Gorenja vas–Velike Kompolje–Sušica–Muljava,
– Vrh pri Višnji Gori–Gorenje Brezovo–Leskovec–Sela pri Višnji Gori–Velika
Dobrava–Podsmreka pri Višnji Gori–Višnja gora (dvakrat na dan),
– Spodnje
Brezovo–Peščenik–Kriška
vas–Zavrtače–Stranska vas ob Višnjici–
Zgornja Draga–Višnja Gora (dvakrat nadan).
Ferda Vesela Šentvid pri Stični na relacijah:
– Sobrače–Grm–Šentvid pri Stični,
– Lučarjev Kal–Hrastov Dol–Dob pri
Šentvidu–Škofije–Grm–Šentvid pri Stični
(dopoldne),
– Dob–Škofije–Grm–Šentvid pri Stični
(popoldne).
Naročnik si pridržuje pravico do manjših sprememb relacij.
III. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo ponudniki dvignejo na Županstvu Občine Ivančna Gorica – referat za
družbene dejavnosti, Sokolska 8, Ivančna
Gorica, pri Bogomirju Sušiču, tel. (061)
778-385, podrobnejše informacije o posameznih relacijah, številu otrok, ki se vozijo,
in voznem redu pa dobijo pri ravnateljih šol
(tel.: OŠ Stična 777-856; OŠ Šentvid pri
Stični – 785-002).
IV. Orientacijska vrednost naročila za
vse potrebne razpisane prevoze je
26,000.000 SIT.
V. Ponudbe za prevoze veljajo za šolsko
leto 1997/98 oziroma od 1. 9. 1997 do 25. 6.
1998.
VI. Prevoze na razpisanih relacijah lahko opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojim ali najetim vozilom z dovoljenjem pristojnega organa za prevoz
oseb. Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno, odgovorno in v skladu s cestnoprometno zakonodajo.
VII. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 9. členom odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
(Ur. l. RS, št. 33/97), obvezno pa morajo
vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika
oziroma firma ponudnika,
– velikost (število sedežev in stojišč) in
starost vozila, s katerim bo opravljal prevoze,
– dokazilo o lastništvu vozila oziroma
pogodbo o lizingu ali najemu vozila,
– reference (izkušnje pri prevozih osnovnošolskih otrok),
– bruto ceno polnega prevoženega km
glede na konfiguracijo terena,
– možnost nadomestitive prevoza v slučaju okvare vozila,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik.

Ob-2774
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova cesta 38, Maribor, objavlja
javni razpis
za izgradnjo: medkrajevnega optičnega
kabla KC Mežica–KC Črna na
Koroškem, krajevnega kabelskega
omrežja RASM Hajdoše in krajevnega
kabelskega omrežja RASM Slovenja vas
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za izgradnjo:
– medkrajevnega optičnega kabla KC
Mežica–KC Črna na Koroškem,
– krajevnega kabelskega omrežja RASM
Hajdoše,
– krajevnega kabelskega omrežja RASM
Slovenja vas.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in
razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo v
Službi za gradnjo in razvoj TK omrežij podjetja Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor,
na Titovi cestai 38, soba B216 proti predložitvi dokazila o plačilu 20.000 SIT na žiro
račun podjetja št. 51800-849-28010. Natančnejše informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki pri mag. Vladu Jenušu, dipl. inž. el. v sobi B216 oziroma po tel. 062/44-251 od 7. 7. 1997 dalje.
4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša:
– MK OK KC Mežica–KC Črna na Koroškem – 25 mio SIT,
– KKO RASM Hajdoše – 12 mio SIT,
– KKO RASM Slovenja vas – 13 mio
SIT.
5. Lokacija objekta
– MK OK KC Mežica–KC Črna na Koroškem:
Trasa MK OK poteka od KC Mežica ob
cesti Mežica–Črna na Koroškem po trasi
obstoječega kabla deloma v projektirani kabelski kanalizaciji, deloma v zemlji in deloma zračno vse do KC Črna na Koroškem.

Ob-2775
Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v
Osnovno šolo Stična in Osnovno šolo
Ferda Vesela Šentvid pri Stični za šolsko
leto 1997/98
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Ponudniki oddajo ponudbe za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali za vse relacije, vendar mora biti ponujena cena razvidna za vsako relacijo posebej.
VIII. Najugodnejši ponudnik za opravljanje prevozov na določeni relaciji bo izbran na podlagi
– ustreznosti vozila,
– ponujene cene in plačilnih pogojev,
– predloženih referenc ponudnika,
– ponujenih možnosti opravljanja prevoza na večih relacijah,
– eventualnih drugih ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
IX. Ponudbe zbiramo dvajset dni od objave razpisa. Ponudbe morajo biti oddane v
zaprti in zapečateni kuverti z naslovom ponudnika in s pripisom »Ponudba – prevozi
1997/98 – Ne odpiraj«, priporočeno po pošti ali oddati osebno v pisarni Občine Ivančna Gorica (referat za družbene dejavnosti),
Sokolska 8, Ivančna Gorica.
X. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
23. julija 1997, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica. Nepopolnih, prepoznih in nepravilno
opremljenih ponudb ne bomo upoštevali.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pisno pooblastilo za zastopanje.
XI. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik(i) mora(jo) podpisati pogodbo najpozneje v 30 dneh od odločitve o izbiri,
prevoz pa začeti opravljati s 1. 9. 1997.
Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudb dobite vsak dan od 8. do 12. ure na
Občini Ivančna Gorica pri Bogomirju Sušiču, tel (061) 778-385.
Občina Ivančna Gorica

pripisom za javni razpis za objekt zdravstva.
Dokumentacijo lahko dvignete vsak delovnik od 8. do 12. ure v prostorih Občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 340, kjer je na
ogled tudi projektna dokumentacija.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/2201-315.
7. Pisne pondube je potrebno oddati v
zaprtih kuvertah s pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj!« do 9. 7. 1997 do 12. ure na naslov:
Občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. h. Staneta 1, 2000 Maribor,
soba 340.
8. Javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 1997
ob 13. uri v prostorih Občine Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, v kletni sejni sobi.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe.
Občina Maribor
oddelek za družbene dejavnosti

turo Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1/III,
(Tone Purg, inž. gr.) proti plačilu 5.000 SIT.
Plačilo se izvede z virmanskim nalogom na
ŽR Mestne občine Ptuj 5200-630-20701.
10. Naročnik si pridržuje pravico določitit manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od
podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

Št. 40310/0088/97-07
Ob-2776
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo
prostorov reševalne postaje
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
Maribor v Ul. proletarskih brigad v
Mariboru
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, oddelek za družbene dejavnosti.
2. Objekt in predmet razpisa: izvedba
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del v
objektu ZD Adolfa Drolca – reševalna postaja.
3. Orientacijska vrednost: 7,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: avgust 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– izkaz finančnega stanja ponudnika
(Bon1, Bon2 ali Bon3).
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo s predhodnim dokazilom o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v
višini 3.500 SIT na ŽR 51800-630-25505 s

Št. 25/97
Ob-2777
Na podlagi 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) in zakona o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 5/96) objavlja Mestna občina
Ptuj
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo parkirišča pri Mestnem
pokopališču v Rogoznici
1. Naziv in sedež naročnika: Sklad stavbnih zemljišč Mestne občine Ptuj, Ptuj, Mestni trg 1.
2. Predmet javnega naročila: izvedbo
parkirišča pri Mestnem pokopališču v Rogoznici, 1390 m2, 104 parkirnih mest.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 1. 8.
1997 – 1. 10. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po metodi »ključ v roke in
odpoved 637 čl. ZOR,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– krajši rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Rok za predložitev ponudbe:
Ponudba v zapečateni ovojnici z oznako
»Ne odpiraj!« Ponudbo za izvedbo parkirišča pri Mestnem pokopališču v Rogoznici
je potrebno dostaviti v 20 dneh po objavi v
Uradnem listu RS na naslov: Mestna občina
Ptuj, Oddelek za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo, Mestni trg 1/III, 2250
Ptuj do 12. ure.
Če pride datum oddaje ponudbe na dela
prost dan se šteje za oddajo ponudbe naslednji delovni dan.
7. Odpiranje ponudb bo na dan dostave
ponudb ob 12. uri v Mestni občini Ptuj, v
mali sejni sobi št. 2/I, Mestni trg 1, Ptuj.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 15 dni.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisano dokumentacijo na Oddelku
za okolje, prostor in gospodarsko infrastruk-

Št. 25/97
Ob-2778
Na podlagi 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) in zakona o izvrševanju proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 5/96) objavlja Mestna
občina Ptuj
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izgradnjo kanalizacije Štuki – 1. etapa
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ptuj, Ptuj, Mestni trg 1.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
kanalizacije Štuki – 1. etapa, dolžina 566 m,
Ø 250 in 200, PVC.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 1. 8.
1997 – 1. 10. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po metodi »ključ v roke in
odpoved 637 čl. ZOR,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– krajši rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Rok za predložitev ponudbe:
Ponudba v zapečateni ovojnici z oznako
»Ne odpiraj!« Ponudbo za izvedbo kanalizacije Štuki – 1. etapa je potrebno dostaviti
v 20 dneh po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: Mestna občina Ptuj, Oddelek za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo,
Mestni trg 1/III, 2250 Ptuj do 12. ure.
Če pride datum oddaje ponudbe na dela
prost dan se šteje za oddajo ponudbe naslednji delovni dan.
7. Odpiranje ponudb bo na dan dostave
ponudb ob 12. uri v Mestni občini Ptuj, v
mali sejni sobi št. 2/I, Mestni trg 1, Ptuj.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 15 dni.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisano dokumentacijo na Oddelku
za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1/III,
(Tone Purg, inž. gr.) proti plačilu 5.000 SIT.
Plačilo se izvede z virmanskim nalogom na
ŽR Mestne občine Ptuj 5200-630-20701.
10. Naročnik si pridržuje pravico določitit manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od
podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Št. 25/97
Ob-2779
Na podlagi 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 – odloč-
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ba US) in zakona o izvrševanju proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 5/96) objavlja Mestna
občina Ptuj

naročilo: ureditev ceste Strojiči, navezava
na LC Sela - Zgorni Čačič (zelena meja).
3. Razpisna dokumentacija: dokumentacija za razpis je na voljo na sedežu Občine
Osilnica, Osilnica 16, Osilnica vsak delovni
dan od 7. do 14. ure.
Ravno tako je na vpogled projektna dokumentacija.
4. Predmet razpisa: ureditev ceste Strojiči, navezava na LC Sela - Zgronji Čačič
(zelena meja).
Informacije po telefonu 061/801-517 ali
mobitel 0609/643-767.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
30 mio SIT.
6. Predvideni pričetek del je v roku
14 dni po podpisu pogodbe. Rok dokončanja ponudi izvajalec in se smatra kot eden
izmed pogojev za izbiro ugodnosti ponudnika.
7. Obračun del: dela se obračunavajo na
podlagi dejansko izvedenih količin iz knjige obračunskih izmer in fiksnih enotnih cen
iz ponudbenega predračuna. Dela se zaračunavajo na osnovi izvedenih del, po izstavljenih mesečnih situacijah in ob koncu
del z izstavljeno obračunsko situacijo.
8. Merila za izbiro izvajalca so:
– reference na področju razpisanih del,
– ponudbena cena,
– kapacitete v mehanizaciji in delovni
sili,
– način plačila in fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– garancijski roki,
– opcija ponudbe,
– druge morebitne ugodnosti.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik, tudi
najugodnejši.
Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati
ali povečati obseg del. Ravno tako naročnik
lahko odstopi od izvedbe del v celoti, zato
si pridržuje pravico razveljaviti javni razpis
brez kakršnihkoli obrazložitev in obveznosti do ponudnikov.
9. Vsebina ponudbe: 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 in 19/94).
10. Rok in način oddaje ponudbe: rok za
oddajo ponudbe je 30 dni po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Občina Osilnica,
Osilnica 16, 1337 Osilnica.
Vse ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naziva in
naslova ponudnika ter z označbo “Ne odpiraj - ponudba za izbiro izvajalca del ureditev ceste Strojiči, navezava na LC Sela Zgornji Čačič (zelena meja).”
11. O datumu in kraju odpiranja ponudb,
bodo ponudniki naknadno pisno obveščeni.
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravil Občinski svet občine Osilnica na
podlagi poročila in mnenja komisije za vodenje postopka javnega razpisa za oddajo
javnih naročil.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prispele pravočasno in bodo opremljene v skladu z zahtevami razpisa.
Prepozne, nepravilno opremljene, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno, najkasneje v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Občina Osilnica

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo kanalizacije v Rogoznici –
1. etapa
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ptuj, Ptuj, Mestni trg 1.
2. Predmet javnega naročila: izvedba kanalizacije v Rogoznici – 1. etapa, dolžina
1066 m, Ø 400 ..., PVC.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
84,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 1. 8.
1997 – 30. 11. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po metodi »ključ v roke«
in odpoved 637 čl. ZOR,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– krajši rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Rok za predložitev ponudbe:
Ponudba v zapečateni ovojnici z oznako
»Ne odpiraj!« Ponudbo za izvedbo kanalizacije Rogoznica – 1. etapa je potrebno dostaviti v 30 dneh po objavi v Uradnem listu
RS na naslov: Mestna občina Ptuj, oddelek
za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo, Mestni trg 1/III, 2250 Ptuj do 12. ure.
Če pride datum oddaje ponudbe na dela
prost dan se šteje za oddajo ponudbe naslednji delovni dan.
7. Odpiranje ponudb bo na dan dostave
ponudb ob 12. uri v Mestni občini Ptuj, v
mali sejni sobi št. 2/I, Mestni trg 1, Ptuj.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 15 dni.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisano dokumentacijo na oddelku
za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1/III,
(Tone Purg, inž. gr.) proti plačilu 5.000 SIT.
Plačilo se izvede z virmanskim nalogom na
ŽR Mestne občine Ptuj 5200-630-20701.
10. Naročnik si pridržuje pravico določitit manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od
podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Mestna občina Ptuj
Št. 353/97
Ob-2782
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 Občina Osilnica
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
za izvedbo del ureditev ceste Strojiči,
navezava na LC Sela - Zgornji Čačič
(zelena meja)
1. Naročnik: Občina Osilnica, Osilnica
16, Osilnica.
2. Predmet razpisa: s pogodbo na podlagi javnega razpisa se odda naslednje javno

Št. 35101/0019/97
Ob-2783
Na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90 in
7/93) ter zakona o javnih naročilh (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Občina Črnomelj
javni razpis
za izbiro izvajalca za dokončanje
spremljajočih objektov pokopališča v
vojni vasi (poslovilni objekt)
a) gradbena in obrtniška dela
b) elektroinstalacije
1. Naročnik je Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.
2. Predmet javnega razpisa je dokončanje spremljajočih objektov pokopališča v
Vojni vasi (poslovilni objekt):
b) gradbena in obrtniška dela,
c) elektroinstalacije.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
pod točko a) je 9,000.000 SIT in pod točko
b) je 3,000.000 SIT.
4. Pričetek razpisanih del je predviden v
avgustu 1997, konec del pa v oktobru 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe bodo:
– reference ponudnika in njegova usposobljenost za tovrstna dela,
– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,
– rok za izvedbo del (čimkrajši),
– rok plačila (plačila potrjenih situacij
najprej v 60 dneh,
– finančno zavarovanje za izvedbo del.
6. Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem jeziku ter opremljena v zapečateni
ovojnici z napisom “Ne odpiraj! – ponudba
na razpis spremljajoči objekti pokopališča v
Vojni vasi: a) gradbena in obrtniška dela b)
elektroinstalacije”.
Pravočasno prispele ponudbe bodo tiste,
ki jih ponudniki pošljejo priporočeno vsaj
30. dan po objavi razpisa ali osebno vročijo
vsaj 21. dan do 9. ure na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet ponudbe, kazalo vsebine ponudbe, pečat in
podpis odgovorne osebe,
– dokazilo, da je ponudnik usposobljen
za izvedbo razpisanih dela (registracija podjetja, vodja del...),
– rekapitulacija stroškov v SIT,
– ponudbeni predračun v SIT,
– plačilne pogoje in ugodnosti,
– rok izvedbe razpisanih del,
– način zavarovanja ponudnikovih obveznosti,
– reference ponudnika.
7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 21. dan po objavi razpisa oziroma
prvi naslednji dan ob 9.30 v mali sejni sobi
Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni po zaključenem roku za
oddajo ponudb.
9. Interesenti lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, soba št. 24
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(pri Srečku Janjoš), proti plačilu 3000 SIT na
ŽR Občine Črnomelj št. 52110-630-40302 ali osebno v računovodstvo občine
vsak delovni dan po objavi razpisa do dneva
za oddajo ponudb v času od 7.30 do
14. ure.
10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.
11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo del glede na finančno sposobnost.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni po zaključenem roku za
oddajo ponudb.
9. Interesenti lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, soba št. 24
(pri Srečku Janjoš), proti plačilu 3000 SIT na
ŽR Občine Črnomelj št. 52110-630-40302 ali osebno v računovodstvo Občine
vsak delovni dan po objavi razpisa do dneva
za oddajo ponudb v času od 7.30 do
14. ure.
10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.
11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo del glede na finančno sposobnost.
Občina Črnomelj

pešce v naselju Svibnik ali b2) izgradnja
javne razsvetljave naselja Svibnik”
Pravočasne ponudbe bodo tiste, ki bodo
prispele v 21 dneh po objavi razpisa do
9. ure na Občino Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, soba 1 (vložišče).
7. Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet ponudbe, pečat in podpis odgovorne osebe,
– dokazilo, da je ponudnik usposobljen
za izvedbo razpisanih del,
– rekapitulacijo stroškov v SIT,
– ponudbeni predračun v SIT,
– plačilne pogoje in ugodnosti,
– rok izvedbe razpisanih del,
– način zavarovanja ponudnikovih obveznosti,
– reference ponudnika.
8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 21. dan po objavi razpisa oziroma prvi naslednji delovni dan ob 9.30 v
mali sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni po roku za oddajo ponudb.
10. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občini Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj, soba št. 24 (Vinko
Kunič), proti plačilu pod točko a) 3.000 SIT,
pod točko b1) in b2) po 2.000 SIT na ŽR
Občine Črnomelj št. 52110-630-40302 ali
osebno v računovodstvo občine vsak delovni dan po objavi razpisa do dneva za oddajo
ponudb v času od 7.30 do 14. ure.
11. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.
12. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo del glede na finančno sposobnost.
Občina Črnomelj
Sklad stavbnih zemljišč

Št. 462/001/97
Ob-2784
Na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90 in
7/93) ter zakona o javnih naročilh (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Občina Črnomelj
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
kanalizacije mesta Črnomelj – južni del
1. Naročnik je Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.
2. Predmet javnega razpisa je kanalizacija mesta Črnomelj – južni del (kolektor S2
s črpališčem pri sodišču ter priključek obstoječega sistema Loka na centralno čistilno
napravo) v dolžini okoli 450 m.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 45,000.000 SIT.
4. Pričetek razpisanih del je predviden v
avgustu 1997, konec del pa v septembru
1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe bodo:
– reference ponudnika in njegova usposobljenost za tovrstna dela,
– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,
– rok za izvedbo del (čimkrajši),
– rok plačila (plačila potrjenih situacij
najprej v 60 dneh,
– finančno zavarovanje za izvedbo del.
6. Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem jeziku ter opremljena v zapečateni
ovojnici z napisom “Ne odpiraj! – ponudba
na razpis kanalizacija mesta Črnomelj –
J del”.
Pravočasno prispele ponudbe bodo tiste,
ki jih ponudniki pošljejo priporočeno vsaj
30. dan po objavi razpisa ali osebno vročijo
vsaj 31. dan do 9. ure na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet ponudbe, kazalo vsebine ponudbe, pečat in
podpis odgovorne osebe,
– dokazilo, da je ponudnik usposobljen
za izvedbo razpisanih del (registracija podjetja, vodja del...),
– rekapitulacija stroškov v SIT,
– ponudbeni predračun v SIT,
– plačilne pogoje in ugodnosti,
– rok izvedbe razpisanih del,
– način zavarovanja ponudnikovih obveznosti,
– reference ponudnika.
7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 31. dan po objavi razpisa oziroma
prvi naslednji dan ob 9.30 v mali sejni sobi
Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.

Št. 353/0025/96
Ob-2785
Občina Črnomelj, Sklad stavbnih zemljišč, na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
sklepa Upravnega odbora sklada z dne
4.6.1997 objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev del za:
a) zunanjo ureditev platoja pred in ob
Kulturnem domu v Črnomlju
b1) ureditev hodnika za pešce v naselju
Svibnik
b2) izgradnjo javne razsvetljave naselja
Svibnik
1. Naročnik je Občina Črnomelj, Sklad
stavbnih zemljišč, Trg svobode 3, Črnomelj.
2. Predmet javnega razpisa je pod točko:
a) zunanjo ureditev platoja pred in ob
Kulturnem domu v Črnomlju, ki zajema
predvsem oblaganje platoja velikosti okoli
450 m2 z okrasnim kamnom, rušenje obstoječega tlaka, ureditev meteorne kanalizacije
in urbane opreme pred Kulturnim domom v
Črnomlju, Župančičeva 1,
b1) ureditev hodnika za pešce v naselju
Svibnik pri Črnomlju, ki zajema ureditev asfaltnega pločnika širine 1,6 m in dolžine okoli
300 m, postavitev betonskih robnikov ob
pločniku, ureditev meteorne kanalizacije,
b2) izvedba zemeljskih in elektromont.
del javne razsvetljave, 12 kandelabrov višine
7 m.
3. Orientacijska vrednost del je pod točko a) 10,000.000 SIT in pod točko b1)
3,000.000 SIT, pod točko b2) 3,000.000 SIT.
4. Pričetek del je predviden konec julija
1997, konec del pod v avgustu 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe bodo po prioriteti sledeča:
– cena,
– reference za tovrstne objekte,
– čimkrajši rok izvedbe (največ 1 mesec
oziroma do 31.8.1997),
– rok plačila (plačila potrjenih situacij
najprej v 60 dneh),
– finančno zavarovanje za izvedbo del.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v slovenskem jeziku ter opremljena v ločenih zapečatenih ovojnicah ter opremljene z napisom ponudnika in napisom: “Ne odpiraj! –
ponudba na javni razpis a) zunanja ureditev
kulturnega doma ali b1) ureditev hodnika za

Št. 603-4/97
Ob-2786
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) Občina Loška dolina objavlja
javni razpis
za opravljanje prevozov učencev
v Osnovno šolo Heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu in Osnovno šolo Tone
Šraj Aljoša Nova vas za šolsko leto
1997/98
1. Naročnik: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu.
2. Okvirna cena prevozov skupno v šolskem letu 1997/1998;
– skupaj: največ 19,720.000 SIT;
– za avtobusni prevoz največ 17,000.000
SIT v šolskem letu 1997/98;
– za prevoz s kombijem največ 2,720.000
SIT v šolskem letu 1997/98.
I. Predmet razpisa:
1. Prevozi učencev v Osnovno šolo Heroja Janeza Hribarja Stari trg;
2. Prevozi učencev v podružnično šolo
Iga vas.
Dopoldne - avtobusni prevoz:
1. Ob 7. uri, Markovec - Knežja njiva Vrhnika - Viševek - Iga vas - Kozarišče Šmarata - Iga vas - Stari trg.
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2. Ob 7.15, Babno polje - Iga vas - Pudob
- Stari trg.
3. Ob 7.25, Klance - Dane - Podcerkev Nadlesk - Stari trg - Lož - Podlož - Stari trg.
Popoldne - avtobusni prevoz:
1. Ob 12.15, Stari trg - Pudob - Kozarišče
- Šmarata - Iga vas - Vrhnika - Viševek Markovec - Stari trg.
2. Ob 13. uri, Stari trg - Lož - Podlož Stari trg - Knežja njiva - Markovec - Vrhnika
- Viševek - Iga vas - Kozarišče - Šmarata.
3. Ob 13. uri, Stari trg - Nadlesk - Podcerkev - Dane - Klance - Pudob - Iga vas
(šola) - Kozarišče - Šmarata.
4. Ob 13.05, Stari trg - Babno polje (ni
šolski avtobus - redna proga, ki se upošteva v
sklopu šolskih prevozov).
Opomba: upošteva se lahko največ
250 km dnevno oziroma 1 avto dan. Za izračun se upošteva število kilometrov od navedene začetne postaje.
3. Prevozi učencev v Osnovno šolo Tone
Šraj Aljoša Nova vas.
Dopoldne - avtobusni prevoz:
1. Studenec - Ravne - Runarsko - Benete
- Nova vas;
2. Strmica - Ravnik - Mramorovo - Lovranovo - Ulaka - Velike Bloke - Nova vas.
Popoldne - avtobusni prevoz:
1. Ob 12.15, Nova vas - Studenec - Ravne
- Runarsko - Benete - Nova vas;
2. Ob 12.30, Nova vas - Velike Bloke Ulaka - Hribarjevo - Lovranovo - Mramorovo - Ravnik - Strmica - Nova vas;
3. Ob 13.15, Nova vas - Studenec - Ravne
- Runarsko - Benete - Nova vas;
4. Ob 13.30, Nova vas - Velike Bloke Ulaka - Hribarjevo - Lovranovo - Mramorovo - Ravnik - Strmica - Nova vas;
Opomba: upošteva se lahko največ
250 km dnevno oziroma 1 avto dan. Za izračun se upošteva število kilometrov od navedene začetne postaje.
Dopoldne - kombi:
1. Radlek - Nova vas;
2. Metulje - Nova vas;
3. Zavrh - Polšeče - Hiteno - Nova vas.
Popoldne - kombi:
1. Nova vas - Radlek - Nova vas;
2. Nova vas - Metulje - Nova vas;
3. Nova vas - Ravnik - Polšeče-Zavrh Nova vas;
4. Nova vas - Ravnik - Polšeče - Zavrh Nova vas;
5. Nova vas - Ravnik - Hiteno - Nova vas;
6. Nova vas - Glina - Nova vas.
Opomba: upošteva se lahko največ
160 km dnevno po ceni 85 SIT za km, v
kateri ni upoštevan prometni davek. Za izračun se upošteva število kilometrov od navedene začetne postaje.
Cene, za avtobusne prevoze otrok in za
prevoze otrok s kombijem, so fiksne za šolsko leto 1997/1998.
3. 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.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika;
– naslov ponudnika;
– dokazilo o registraciji podjetja in dejavnosti;
– podatke o prevoznem sredstvu, ki se bo
uporabljal za prevoz otrok iz tega razpisa;

– bruto ceno polnega prevoženega kilometra in preračun na avto dni;
– strukturo cene za posamezno relacijo
po vrstnem redu kot je v razpisu;
– reference;
– opis in ponudbo drugih ugodnosti, ki
jih izvajalec nudi v ceni.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ponudena cena, kvaliteta vozil,
plačilni pogoji, izkušnje pri prevozu šolskih
otrok, zagotovljeno nadomestilo v primeru
okvare vozila ali bolezni voznika, druge
ugodnosti.
6. Ponudbe opremljene s vso zahtevano
dokumentacijo je potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj - ponudba za prevoze osnovnošolskih otrok v
šolskem letu 1997/1998” na naslov Občina
Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
Stari trg pri Ložu. Rok za oddajo ponudb je
do petka 18. 7. 1997 do 9.30.
Upoštevajo se samo ponudbe, ki bodo
do 18. 7. 1997 do 9.30 dostavljene v sprejemno pisarno občine.
Javno odpiranje ponudb bo 18. 7. 1997
ob 10. uri v prostorih Občine Loška dolina.
7. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh elementov tega razpisa v predvidenem obsegu,
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
8. Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči pri odpiranju ponudb, morajo s seboj
imeti pooblastilo za zastopanje.
9. V primeru, da se na javni razpis ne
prijavi zadostno število ponudnikov, se prispele ponudbe pregleda in evidentira ter se
jih vrne ponudnikom.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.
11. Z izbranim ponudnikom bomo med
25. 8 1997 in 29. 8. 1997 sklenili pogodbo
za določen čas, za šolsko leto 1997/1998
oziroma za OŠ Tone Šraj Aljoša, do ustanovitve nove občine oziroma za šolsko leto
1997/1998.
Občina Loška dolina

nizu na lokaciji BK 4/1,2 Tomačevo v Ljubljani.
2. Predmet javnega razpisa je: izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del 32.
stanovanj, velikosti približno 50 m2 v dveh
objektih, od katerih je eden v 5. nizu in
drugi v 6. nizu ter izvedbo zunanje ureditve
teh dveh objektov na lokaciji BK 4/1,2, Tomačevo v Ljubljani.
3. Lokacija del: lokacija je Raičeva ulica
v območju urejanja BK 4/1,2 Tomačevo v
Ljubljani – niz 5 in 6.
4. Obseg del:
– izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za 32 stanovanj v 2. objektih, od
katerih je eden v 5. nizu in drugi v 6. nizu,
– izvedba zunaje ureditve navedenih
dveh objektov 5. in 6. niza.
Vse v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.
Ponudniki ponudijo izvedbo v celotnem
obsegu razpisnih del. Popis del in razpisni
pogoji so sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Orientacijska vrednost del znaša
210,000.000 SIT.
6. Roki: Predviden pričetek del je 1. 9.
1997. Predviden konec del je 1. 3. 1998.
7. Vsebina ponudb: ponudbe morajo biti
sestavljene in njihova vsebina mora biti podana v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Opcija ponudbe je 60 dni od oddaje
ponudbe.
9. Ponudbi mora biti priložena bančna
garancija za resnost ponudbe, glaseča se na
znesek v višini 5% ponujene cene in sestavljena popolnoma skladno z obrazcem v razpisni dokumentaciji.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena, ki mora biti specificirana po posameznih elementih razpisnih del,
– ponudbeni rok,
– finančni plan (dinamika plačil) in način plačevanja,
– seznam strokovnih kadrov, ki bodo sodelovali pri izvajanju ponudbenih del,
– dolžina garancijskega roka za izvedena dela,
– reference ponudnika pri izvajanju podobnih objektov v zadnjih treh letih,
– finančno stanje ponudnika,
– pribitek na obrtniška dela oziroma storitve kooperantov,
– kompletnost ponudbe skladno z razpisnimi pogoji. Nepopolnih ponudb se ne upošteva,
– druge ugodnosti, ki jih nudi izvajalec,
– kalkulacijski elementi za obračun
eventualnih dodatnih del.
11. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo za razpisana dela od dneva objave tega razpisa do vključno 5. dne po objavi vsak delovni dan med 8. in 10. uro pri
pooblaščencu Imos Inženiring d.d., Ljubljana, Linhartova 13/IV, telefon 061- 326-461,
faks 061-319-184 , pri Lasič Dragu, dipl.
inž. arh. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na podlagi predložitve potrdila o plačilu nevračljivega odkupnega
zneska v višini 20.000,00 SIT na žiro račun
50102-601-21296.
12. Oddaja ponudb in rok: ponudba se
predloži osebno, proti potrdilu, v zapečate-

Ob-2787
Mestna občina Ljubljana – Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova 3, skladno z zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96), z zakonom o financiranju občin
(Ur. l. RS, št. 80/94), z zakonom o zagotovitvi sredstev za potrebe RS v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Ur. l. RS, št.
31/97) in z odredbo o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 33/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbeno
obrtniških in inštalacijskih del ter
zunanje ureditve stanovanjskih objektov
v 5. in 6. nizu na lokaciji BK 4/1,2
Tomačevo v Ljubljani.
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana –
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova 3, vabi zainteresirane ponudnike, da skladno s pogoji tega razpisa
predložijo ponudbe za izvedbo gradbeno
obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje
ureditve stanovanjskih objektov v 5. in 6.
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nem ovoju na naslov Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3, Ljubljana, v vložišču v I. nadstropju.
Ovoj ima naslednje označbe:
a) Naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Zarnikova 3, Ljubljana,
b) Označba: Ne odpiraj – ponudba za
izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih
del ter zunanje ureditve v 5. in 6. nizu na
lokaciji 4/1,2 Tomačevo,
c) Naslov ponudnika.
Ponudba mora zadostiti vsem ostalim pogojem, določenim v razpisni dokumentaciji.
Rok za oddajo ponudbe je do vključno
28. 7. 1997 do 12. ure.
Vsaka ponudba, ki jo naročnik prejme po
roku, določenem v prejšnjem stavku, se neodprta vrne ponudniku.
13. Odpiranje ponudb bo javno, dne
28. 7. 1997 ob 12. uri v sejni sobi v III.
nadstropju MOL – Stanovanjskega sklada
ljubljanskih občin, Zarnikova 3, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, morajo pred odpiranjem ponudb predložiti pisna pooblastila.
14. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Morebitne dodatne informacije v zvezi s tem razpisom lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri pooblaščencu Imos
Inženiring d.d. po telefonu 061- 326-461 pri
Lasič Dragu, dipl. inž. arh.
Mestna občina Ljubljana
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

– rok izvedbe,
– plačilni in finančni pogoji,
– bonitetno stanje ponudnika,
– ostale ugodnosti ponudnika (popusti,
plačila s kompenzacijami, odlogi plačil itd.).
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik.
7. Rok za dostavo zapečatenih ponudb je
11. 8. 1997 do 12.45, na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, z oznako: “Ne odpiraj – ponudba – kanalizacija
Topolšica”.
8. Javno odpiranje ponudb bo istega dne,
to je 11. 8. 1997 ob 13. uri v prostorih Občine Šoštanj.
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 103/97
Ob-2790
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Komunalno podjetje Prevalje, Dobja vas
187, Ravne na Koroškem

Št. 1007/15
Ob-2788
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega rzapisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Šoštanj
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo kanalizacije Topolšica–čistilna
naprava Šaleške doline
1. Naročnik: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
2. Predmet razpisa je izvedba primarne
kanalizacije od Topolšice do centralne čistilne naprave v Šoštanju, v dolžini 3070 m iz
PVC kanalizacijskih cevi DN 315 in DN 400.
Kanalizacija se bo gradila fazno: v letu
1997 ca. 35%, v letu 1998 ca. 35% in v letu
1999 ca. 30%, kar bo natančneje opredeljeno v razpisnih pogojih.
3. Ocenjena vrednost vseh del znaša
70,000.000 SIT.
4. Rok izvajanja I. faze: september do
november 1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo od 1. 7. 1997 do 31. 7. 1997
med 8. in 12. uro v tajništvu Občine
Šoštanj, na podlagi dokazila o plačanih
stroških v znesku 15.000 SIT na ŽR št.
52800-630-10168 Občina Šoštanj.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– refeernce pri izvajanju tovrstnih del,
– indeksi podražitev za II. in III. fazo
gradnje,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,

Št. 1007/15
Ob-2789
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega rzapisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina Šoštanj
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo večjih vzdrževalnih del na
krajevnih cestah Občine Šoštanj
1. Naročnik: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
2. Predmet razpisa je izvedba večjih vzdrževalnih del na štirih odsekih krajevnih cest,
ki obsega komprimiranje zgornjega ustroja
in asfaltiranje vozišča v skupni površini
9.300 m2 ter sanacija opornega zidu, kar bo
natančneje opredeljeno v razpisnih pogojih.
3. Ocenjena vrednost vseh del znaša: za
komprimiranje in asfaltiranje 20,000.000 SIT
in za sanacijo zidu 4,200.000 SIT.
4. Rok izvajanja del je od avgusta do oktobra 1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 1. 7. 1997 do 18. 7. 1997
med 8. in 12. uro v tajništvu Občine Šoštanj, na podlagi dokazila o plačanih stroških v znesku 8.000 SIT (ceste) in 3.000 SIT
(zid) na ŽR št. 52800-630-10168 Občina
Šoštanj.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– refeernce pri izvajanju tovrstnih del,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– rok izvedbe,
– plačilni in finančni pogoji,
– bonitetno stanje ponudnika,
– ostale ugodnosti ponudnika (popusti,
plačila s kompenzacijami, odlogi plačil itd.).
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik.
7. Rok za dostavo zapečatenih ponudb je
28. 7. 1997 do 12.45, na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, z oznako: “Ne odpiraj – ponudba – vzdrževanje
cest”.
8. Javno odpiranje ponudb bo istega dne,
to je 28. 7. 1997 ob 13. uri v prostorih Občine Šoštanj.
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Šoštanj

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
ureditev potoka v območju deponije
komunalnih odpadkov Lokovica
1. Investitor: Komunalno podjetje Prevalje, Dobja vas 187, Ravne na Koroškem.
2. Predmet javnega naročila: ureditev potoka v območju deponije komunalnih odpadkov Lokovica.
3. Orientacija vrednost znaša 20 mio SIT.
4. Pričetek del je 15. 8. 1997, dokončanje 15. 10. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference za tovrstna dela,
– cena,
– plačilni pogoji.
6. Pravočasno prispele ponudbe bodo tiste, ki bodo v zaprti kuverti prispele na naročnikov naslov ne glede na vrsto dostave
do 21. 7. 1997 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti označene z naslovom naročnika, naslovom ponudnika in z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – ureditev potoka”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1997
ob 9. uri na sedežu podjetja KPP Dobja vas
187.
8. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni do 30. 7. 1997.
9. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu podjetja od 30. 6. 1997 do 4. 7. 1997 med 7. in
9. uro pri Medved Bojanu, dipl. inž. z dokazilom o plačilu stroškov 10.000 SIT.
10. Ponudba mora biti izdelana skladno z
navodili iz razpisne dokumentacije v smislu
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).
Komunalno podjetje Prevalje
Št. 012-10/97
Ob-2791
Občina Luče 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
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
preureditev podstrešja v učilnice v
Osnovni šoli Blaža Arniča v Lučah
1. Investitor: Občina Luče, Luče 106, Luče.
2. Predmet razpisa: preureditev podstrešja v učilnice in spremljajoče prostore.
3. Orientacijska vrednost del ca. 7,000.000
SIT, orientacijski rok pa je dva meseca od
uvedbe v delo.
4. 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
ustrezna pogodba. Naročnik si pridržuje tudi
pravico možnosti pogajanja s ponudniki v
postopku priprave analize ponudb, zaradi
racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
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5. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo na Občini Luče, Luče 106 ob plačilu 12.000 SIT na ŽR št. 52810-630-10131
– Agencija za plačilni promet Mozirje.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ponudbena cena, način plačila in
fiksnost cen, reference pri izvajanju tovrstnih del, strokovna usposobljenost ponudnika
in priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrstne dejavnosti po zakonu, popolnost ponudbe, garancijska doba,
rok izvedbe, opcija ponudbe ‘ključ v roke’
druge ugodnosti.
Opomba: ni nujno, da je najcenejša ponudba tudi najugodnejša.
7. 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,
– rerence o že opravljenih podobnih delih,
– ostale ugodnosti in osnutek pogodbe
(določila pogodbe – datum do katerega velja
ponudba, način obračunavanja del, rok plačila, garancijski roki, način spremembe cen,
rok izvedbe del, zagotovilo o upoštevanju
delovnih in življenjskih pogojev kot jih določajo veljavne kolektivne pogodbe ter navedbo pooblaščene osebe ponudnika).
8. Pred izdelavo ponudbe si naj ponudnik
ogleda objekt in upošteva dejansko stanje.
9. Rok za oddajo ponudbe je najkasneje
do 10. dne po objavi v Uradnem listu RS, do
13. ure, na naslov: Občina Luče, Luče 106,
3334 Luče. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj – ponudba za preureditev podstrešja v učilnice v OŠ Luče”.
Javno odpiranje ponudb bo 10. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 14. uri v sejni
sobi Občine Luče.
10. Predstavnik ponudnika mora komisiji
za odpiranje ponudb predložiti pisno pooblastilo.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.
Občina Luče

vsak delovni dan med 9. in 12. uro pri predstavniku investitorja v podjetju Domplan
Kranj, Bleiweisova cesta 14, tel. 064/268700, pri Darinki Križnar.
4. Vsa dodatna pojasnila in informacije
posreduje osebno ali po tel. 064/268-743
Darinka Križnar.
5. Obseg del:
01. Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, Jesenice
tesarsko-krovsko-kleparska dela (prelaganje bobrovca), snegolovi, strelovod –
8,500.000 SIT,
02. Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13,
Kranj
sanacija strehe-strop (kleparska, montažerska dela) – 1,500.000 SIT.
Prometni davek mora biti prikazan v ponudbi, sicer se smatra, da je v ceni že zajet.
6. Predvideni pričetki izvajanja del bodo
začetkom avgusta 1997, praviloma v osmih
dneh po podpisu pogodb. Dela morajo biti
dokončana do konca septembra, oziroma 14.
avgusta 1997, kolikor so vezana na notranjost objekta.
7. Plačilni pogoji: dela bodo plačana po
opravljeni storitvi v dveh delih:
1. situacija v višini 65%, rok plačila 60
dni po potrditvi,
2. situacija v višini 35%, izstavljena
najprej v decembru 1997, plačljiva v prvem
kvartalu 1998.
8. Izvajalec, ki želi sodelovati na javnem
razpisu, mora s ponudbo predložiti naslednje podatke in izjave:
– ime in naslov ponudnika, žiro račun,
matična številka,
– listino o registraciji podjetja,
– odločbo o opravilni sposobnosti,
– seznam strokovnih kadrov,
– referenčni podatki,
– dokaz o finančni sposobnosti BON1,
BON2, (BON3),
– potrjene razpisne pogoje z izjavo,
– garancijo za resnost ponudbe – akcept
v vrednosti 10% ponudbene vrednosti,
– kuverto z naslovom za vračilo akcepta
in odgovora o izbiri.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kompletnost ponudbe,
– cena,
– garancija za kvalitetno opravljeno delo. reference, kadri, opremljenost,
– finančna sposobnost ponudnika, registracija, opravilna sposobnost,
– sposobnost prevzeti vsa razpisana dela
za posamezen sklop del ali objekt.
Investitor si pridržuje pravico proste izbire izvajalca po kriterijih, ki bodo osnova
ponudnikovi podatki, sama ponudba, kot tudi splošna ocena ponudnika glede njegove
solidnosti, izkušenosti, finančnega stanja,
opremljenosti, strokovnega kadra in drugih
ugodnosti, ki jih ponudnik nudi in so za
investitorja pomembne, zato ni nujno, da je
izbran najcenejši ponudnik.
10. Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 18. 7. 1997 do 12. ure na naslov:
Domplan Kranj, Bleiweisova 14, Kranj, v
zaprtih kuvertah z oznako “Ponudba IVSŠ –
Ne odpiraj!”, z navedbo objekta Domplan
Kranj, Bleiweisova 14, Kranj, v zaprtih kuvertah z oznako “Ponudba IVSŠ – Ne odpiraj!”, z navedbo sklopa ponujenih del.

V eni pošiljki je lahko vloženih več ponudb, vsaka pa mora biti kuvertirana in zaprta. Razpisni pogoji in ostala priložena dokumentacija je lahko vsebovana le v enem izvodu za obe ponudbi istega izvajalca.
11. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni od dneva odpiranja ponudb.
12. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
21. 7. 1997 ob 9. uri v prostorih podjetja
Domplan Kranj.
13. Naročnik si pridržuje pravico sklenitve pogodbe za manjši obseg del od razpisanega.
14. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po razpisu.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2792
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
oddaje del, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje
investicijsko vzdrževalnih del na
zgradbah srednjih šol Gorenjske regije za
leto 1997
1. Predmet razpisa: izbira najugodnejših
ponudnikov za izvajanje obrtniških del na
zgradbah srednjih šol na Gorenjskem.
2. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne in
posebne pogoje, katere bodo prejeli ob dvigu
razpisne dokumentacije.
Ponudniki ob tem izjavljajo svoj pristanek, da bodo v primeru izbora za določena
dela sklenili za izvedbo pogodbo po načelu
funkcionalni ključ v roke.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od dneva objave do 4. 7. 1997

Št. 013-1/97
Ob-2793
Na podlagi določil odredbe za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki
se financirajo iz proračuna RS (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) Občina Kanal ob Soči objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
investicijsko-vzdrževalnih del v Javnem
zavodu OŠ Deskle
1. Naročnik: Javni zavod Osnovna šola
Deskle.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del
za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del:
a) OŠ Deskle: zamenjava radiatorjev in
cevovodov,
b) Vrtec Deskle: b1) plinska kotlovnica,
plinska instalacija s potrebnimi gradbenimi,
strojnimi in elektroinstalacijskimi deli,
b2) izvedba gradbeno-obrtniških del za
sanacijo energetske potratnosti vrtca.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan med 8. in 14.
uro na tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, Kanal. Informacije lahko dobite
na tel. 065/51-700.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
za dela pod a) 6 mio SIT, za dela pod b) 9,8
mio SIT.
Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati
obseg del v primeru prekoračitve proračunskih sredstev.
5. Rok izvedbe del: predviden pričetek
del je 20. 7. 1997, predviden rok dokončanja
del 25. 8. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega izvajalca so: cena, plačilni pogoji, garancije,
kvaliteta, reference.
7. Ponudnik mora ponudbi predložiti potrjene razpisne pogoje in navesti, da z njimi v
celoti soglaša in da bodo sestavni del pogodbe, katero bo sklenil z naročnikom.
8. Ponudba mora vsebovati elemente po
12. členu odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93).
9. Ponudbe morajo biti dostavljene po pošti ali prinešene v tajništvo Občine Kanal ob
Soči v zaprtih kuvertah ločeno za dela pod a)
z označbo “Ne odpiraj – ponudba, Javni zavod Osnovna šola Deskle” in za dela pod b) z
označbo “Ne odpiraj – ponudba Vrtec Deskle”, do 10. 7. 1997, najkasneje do 12. ure.
10. Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1997
ob 13. uri v sejni sobi Občine Kanal ob Soči.
Predstavniki ponudnikov morajo pri odpiranju ponudb predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje.
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11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v 7 dneh od dneva odpiranja ponudb.

6. Predvideni rok dobave je 20. 8. 1997.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– kvaliteta ponudbe,
– cena,
– plačilni pogoji,
– garancije,
– rok dobave in izvedbe,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši,
– investitor ni obvezan skleniti pogodbo,
ne glede na izid razpisa.
8. Ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji
ponudniki predajo v zaprti kuverti, ki naj bo
pravilno opremljena z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za dezinfekcijo Grad–Kanal”, na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
5213 Kanal, do 15. 7. 1997 do 12. ure.
Istega dne ob 12.30 se bo pričelo tudi
javno odpiranje pravočasno prispelih in pravilno opremljenih ponudb v sejni sobi Občine Kanal ob Soči.
9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno
ali ne bo pravilno opremljena, se ne bo obravnavala in bo vrnjena pošiljatelju.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v roku osem dni po odpiranju ponudb.
Občina Kanal ob Soči

rok dokončanja del določi ponudnik, vendar najkasneje do 31. 8. 1997.
7. Merila za izbiro ponudnika:
a) najugodnejša ponudbena cena,
b) rok izvedbe, kakovost terminskega
plana – po postavkah iz popisa,
c) najugodnejši finančni pogoji,
d) možnost kreditiranja,
e) potrjene reference od investitorjev za
izvajanje tovrstnih del,
f) druge morebitne prednosti ponudnika,
g) kadrovska struktura podjetja in ekipe
za izvedbo del,
h) garancijska doba za vgrajene materiale in opravljena dela.
8. Dvig razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti 1. in
2. julija 1997 od 11. do 13. ure na Komunalnem podjetju Velenje, Tehnični sektor, Koroška 37b, Velenje pri Miri Kokot (tel. 063/
856-251).
Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
predložitev:
a) pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije,
b) veljavna registracija ponudnika,
c) odločbe o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje razpisanih del,
d) dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije v vrednosti 15.000 SIT na žiro račun
naročnika 52800-601-46145.
9. Rok za oddajo ponudbe: ponudbi je
potrebno dostaviti do 8. julija 1997 do 10.
ure na naslov: Komunalno podjetje Velenje,
p.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje (v
roke Miri Kokot), v zapečateni ovojnici z
oznako: »Ne odpiraj – ponduba – izolacija
CEP – TEŠ«.
10. Odpiranje ponudb: ponudbe bomo
odpirali v torek, dne 8. julija 1997 ob 11. uri
v sejni sobi Komunalnega podjetja Velenje,
Koroška cesta 37b, Velenje.
Ponudnike bomo o izboru obvestili pisno, v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Komunalno podjetje Velenje

Št. 013-1/97
Ob-2794
Na podlagi določil odredbe za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se
financirajo iz proračuna RS (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) Občina Kanal ob Soči objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo mrliške
vežice Ročinj
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo mrliške vežice Ročinj.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan med 8. in 14.
uro na tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, Kanal, v času pet dni od objave
razpisa. Informacije lahko dobite na tel.
065/51-700.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
6 mio SIT.
5. Rok izvedbe del: predviden pričetek
del je 20. 8. 1997, predviden rok dokončanja
del 25. 11. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega izvajalca so: cena, plačilni pogoji, garancija,
kvaliteta, reference.
7. Ponudnik mora ponudbi predložiti potrjene razpisne pogoje in navesti, da z njimi v
celoti soglaša in da bodo sestavni del pogodbe, katero bo sklenil z naročnikom.
8. Ponudba mora vsebovati elemente po
12. členu odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93).
9. Ponudbe morajo biti dostavljene po pošti ali prinešene v tajništvo Občine Kanal ob
Soči v zaprtih kuvertah z označbo “Ne odpiraj – ponudba, mrliška vežica Ročinj” do
10. 7. 1997, najkasneje do 12. ure.
10. Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1997
ob 12.30 v sejni sobi Občine Kanal ob Soči.
Predstavniki ponudnikov morajo pri odpiranju ponudb predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Št. 013-1/97
Ob-2795
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) Občina Kanal ob Soči
objavlja
javni razpis
za dobavo naprave za dezinfekcijo vode
vodovoda Kanal z UV žarki
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Predmet razpisa: dobava naprave za dezinfekcijo vode z UV žarki na objektu vodovod Grad–Kanal.
3. Dvig razpisne dokumentacije: ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na tajništvu Občine Kanal ob Soči 5 dni po objavi
razpisa v Uradnem listu RS. Vsa pojasnila k
razpisani dokumentaciji se dobijo na istem
naslovu ali po tel. 065/51-700, kontaktna oseba je Slavko Jereb..
4. Vsebina javnega naročila je dobava naprave za dezinfekcijo vode z UV žarki za
vodooskrbni sistem naselja Kanal na objektu
Grad–Kanal z dodajanjem rezidualnega klora za omrežje.
5. Orientacijska vrednost dobave razpisane naprave in opreme znaša 4 mio SIT.

Ob-2796
Komunalno podjetje Velenje, Koroška
37b, Velenje objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo zamenjave izolacije na
magistralnem razvodu CEP – TEŠ I.
faza in odcep Gorenje
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje, Koroška 37b, Velenje.
2. Naziv objekta:
A) Zamenjava izolacije na vročevodu
140/70 C NP 25 – CEP–TEŠ I. faza 2 × NO
450 NP 25 in 2 × NO 250 NP 25.
B) Zamenjava izolacije na vročevodu
2 × NO 250 NP 25 – odcep za Gorenje.
3. Predmet razpisa del je: izvedba ojačitve betonskih stebrov fiksnih točk, odstranitev obstoječe izolacije, peskanje cevi in podpor ter ponovna izolacija vročevoda z izolacijo Novoterm tip Libal debeline 120 mm z
Al folijo in Al trakovi ali izolacijo Poliuretan tip Izopur (žlebak mineralne volne debeline 76 mm pri NO 450, 350 oziroma 67
mm pri NO 250, 200).
Dolžine posameznih faz:
I. faza L = 415 m, odcep za Gorenje
L = 145 m.
Razpisna dela zajemajo gradbena, montažna, ozemljitvena in izolacijska dela.
4. Lokacija
Razpisana dela se bodo izvajala:
I. faza od CEP v objektu Komunalnega
podjetje Velenje, Koroška 3a do vročevodnega jaška J1 pri samskem domu Vegrad-a
v Velenju.
odcep Gorenje od P1, ki je lociran nasproti Vegradovega samskega doma do P4 v
dolžini 145 m.
5. Orientacijska vrednost:
I. faza in odcep Gorenje skupaj:
z izolacijo tip Libal – 36,000.000 SIT,
ali
z izolacijo tip Izopur – 51,000.000 SIT.
6. Rok za pričetek in dokončanje del:
predviden rok pričetka del je 15. julij 1997,

Ob-2804
Na podlagi določil 11. in 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/
93), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96) in
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) objavlja Mestna občina Celje
javni razpis
za sanacijo, rekultivacijo in razširitev
obstoječega odlagališča Bukovžlak
1. Investitor: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje.
2. Predmet razpisa je sanacija, rekultivacija in razširitev obstoječe deponije Bukovžlak. Investicija je razdeljena na posamezne
sklope del:
a) prekrivanje deponije z zemeljskim nasipom in odvodnjavanje površinskih voda,
b) zasaditev deponije,
c) ureditev in preplastitev dovozne ceste
na deponijo,
d) izgradnja zgornjega ustroja dovozne
ceste do razširjenega dela deponije,
e) polaganje asfaltne prevleke na dovozni cesti,
f) izgradnja kanalizacije, vodovoda in
elektro priključka (javna razsvetljava),
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g) izgradnja garaže za kompaktor,
h) izvedba zaščite tesnilnega sloja na
razširjenem delu deponije,
i) dobava in montaža merilne opreme za
meritve pretokov izcednih voda.
3. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki v roku 10 dni od dneva objave javnega razpisa med 8. in 10. uro na naslovu:
Javne naprave d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, pri Leskošek Milki ali Širca Meti, telefon: (063) 483-721, proti plačilu zneska za
dvig dokumentacije v višini 20.000 SIT, za
celoten sklop investicij, oziroma 5.000 SIT
za posamezen sklop na ŽR Javnih naprav
d.o.o. št. 50700-601-105261 pri SDK Celje.
Ponudniki dobijo dodatne informacije na
istem naslovu, kjer je na vpogled tudi celotna tehnična dokumentacija.
4. Orientacijska vrednost izvedbe del po
posameznih sklopih investicij je:
pod
a) 38,000.000 SIT,
b) 14,000.000 SIT,
c) 8,000.000 SIT,
d) 6,000.000 SIT,
e) 9,000.000 SIT,
f) 12,000.000 SIT,
g) 6,000.000 SIT,
h) 9,000.000 SIT,
i) 6,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta je v Bukovžlaku, Teharje.
6. Predvideni pričetek oziroma dokončanje del je:
pod
a) 1. 10. 1997 – 30. 5. 1998,
b) 1. 3. 1998 – 30. 5. 1998,
c) 1. 9. 1997 – 30. 10. 1997,
d) 1. 9. 1997 – 15. 10. 1997,
e) 15. 10. 1997 – 30. 10. 1997,
f) 1. 9. 1997 – 30. 10. 1997,
g) 1. 9. 1997 – 30. 11. 1997,
h) 1. 9. 1997 – 30. 10. 1997,
i) 1. 9. 1997 – 30. 11. 1997.
7. Merila za izbiro najugodnejšega pondunika so:
– usposobljenost ponudnika,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji in fiksnost cen (zahtevani rok plačila obračunske situacije je minimalno 60 dni),
– reference,
– dokaz o tehnični opremljenosti ponudnika,
– garancija za kvalitetno in pravočasno
izvedbo del.
8. Nosilec ponudbe mora navesti morebitne podizvajalce za posamezna dela.
9. Ponudniki lahko oddajo ponudbo ločeno za posamezne sklope del.
Investitor si pridržuje pravico oddati posamezne sklope del različnim ponudnikom.
10. Ponudba mora obsegati vse elemente
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
11. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po objavi v Uradnem listu RS, to je do 30. 7. 1997
do 11. ure na naslov Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27 Celje.
Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti, posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.
Kuverta s ponudbo mora biti zapečatena
z oznako »Ponudba za sanacijo, rekultivacijo

in razširitev obstoječega odlagališča Bukovžlak – Ne odpiraj!«.
12. Odpiranje ponudb bo isti dan, 30. 7.
1997 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Celje, Komunalna direkcija Prešernova 27
Celje. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
prisotni predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Kuverta s ponudbo mora biti zapečatena
z oznako »Ponudba za sanacijo, rekultivacijo in razširitev obstoječega odlagališča Bukovžlak – nadaljevanje odplinjevanja II. faza – Ne odpiraj!«.
11. Odpiranje ponudb bo isti dan, 30. 7.
1997 ob 11.30 v prostorih Mestne občine
Celje, Komunalna direkcija Prešernova 27
Celje. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
prisotni predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.
Mestna občina Celje

Ob-2805
Na podlagi določil 11. in 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/
93), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96) in
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) objavlja Mestna občina Celje
javni razpis
za sanacijo, rekultivacijo in razširitev
obstoječega odlagališča Bukovžlak –
nadaljevanje odplinjevanja II. faza
1. Investitor: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje.
2. Predmet razpisa je sanacija, rekultivacija in razširitev obstoječe deponije Bukovžlak – nadaljevanje odplinjevanja II. faza.
3. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki v roku 10 dni od dneva objave javnega razpisa med 8. in 10. uro na naslovu:
Javne naprave d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, pri Leskošek Milki ali Širca Meti, telefon: (063) 483-721, proti plačilu zneska za
dvig dokumentacije v višini 15.000 SIT, na
ŽR Javnih naprav d.o.o. št. 50700-601105261 pri SDK Celje.
Ponudniki dobijo dodatne informacije na
istem naslovu, kjer je na vpogled tudi celotna tehnična dokumentacija.
4. Orientacijska vrednost izvedbe del
35,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta je v Bukovžlaku, Teharje.
6. Predvideni pričetek del je 1. 10. 1997,
zaključek del pa 30. 4. 1998.
7. Merila za izbiro najugodnejšega pondunika so:
– usposobljenost ponudnika,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji in fiksnost cen (zahtevani rok plačila obračunske situacije je minimalno 60 dni),
– reference,
– dokaz o tehnični opremljenosti ponudnika,
– garancija za kvalitetno in pravočasno
izvedbo del.
8. Nosilec ponudbe mora navesti morebitne podizvajalce za posamezna dela.
9. Ponudba mora obsegati vse elemente
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
10. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 30. 7.
1997 do 11. ure na naslov Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27
Celje.
Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti, posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ob-2806
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbeno
obrtnih in inštalacijskih del pri sanaciji in
dozidavi kuhinje v objektu Osnovne šole
Šmarje pri Jelšah

1. Naročnik: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za posamezna dela pri sanaciji in dograditvi kuhinje, in sicer:
– gradbeno obrtniška dela,
– strojne inštalacije (ogrevanje, vodovod,
prezračevanje inštalacije plina),
– elektroinštalacije.
3. Predvidena vrednost razpisanih del:
– gradbeno obrtniška dela 8,000.000 SIT,
– strojne inštalacije 3,000.000 SIT,
– elektroinštalacije 1,000.000 SIT.
Skupna
vrednost
razpisanih
del:
12,000.000 SIT.
4. Predvideni rok za pričetek del je 14. 7.
1997, rok za dokončanje del pa 15. 8. 1997.
5. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe za
posamezna razpisana dela ali za vsa razpisana dela skupaj.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno 4. 7. 1997 vsak delovni dan od 8. do 12. ure, na Osnovni šoli
Šmarje pri Jelšah. Za dvig razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 10.000 SIT na žiro
račun št. 50730-603-35085 OŠ Šmarje pri
Jelšah s pripisom za razpisno dokumentacijo.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
8. Rok za oddajo ponudbe je do ponedeljka 7. julija 1997 do 12. ure, na naslov: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako: “Ne odpiraj, ponudba za
sanacijo in dozidavo kuhinje”.
10. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 7. 7. 1997 ob 13. uri v prostorih Osnovne
šole Šmarje pri Jelšah.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 5 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

Stran 2994

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 38-39 – 30. VI. 1997

Št. 0194/97
Ob-2807
Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91-1, 30/92,
52/92 – odločba US, in 43/93 – odločba US)
in zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 5/96) objavlja Komunalno podjetje
Ptuj, d.d.

Št. 4/97
Ob-2809
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 Velenje

(Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l.
RS, št. 26/90, 18/93 in 71/93), Mestna občina Murska Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
rekonstrukcijo levobrežnega črpališča
Budina
1. Naziv in sedež naročnika: Komunalno
podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3,
Ptuj.
2. Predmet javnega naročila: rekonstrukcija levobrežnega črpališča Budina, gradbeni del, strojna oprema, elektroinstalacije in
zunanja ureditev.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
19,800.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 30. 8.
1997 do 1. 1. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ugodnejša cena, vendar najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša,
– dela se morajo ponuditi za fiksno ceno
po enoti mere,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– krajši rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Rok za predložitev ponudbe: ponudbo
predložiti v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj”, Ponudba za rekonstrukcijo levobrežnega črpališča Budina. Dostaviti jo
je potrebno v 30 dneh po objavi v Uradnem
listu RS, na naslov: Komunalno podjetje
Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj,
do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo na dan dostave
ponudb ob 12.30 v sejni sobi Komunalnega
podjetja Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3,
Ptuj. Če pride datum oddaje ponudbe, oziroma dan odpiranja ponudb na dela prost
dan, se šteje za oddajo ponudbe in čas odpiranja ponudb naslednji delovni dan.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Komunalnem podjetju Ptuj, d.d,. Centralni čistilni
napravi, Ob Dravi 7, Ptuj (mag. Jernej Šömen, dipl. inž.) proti plačilu 5.000 SIT.
10. Naročnik si pridržuje pravico določiti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od
podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
11. Naročnik si pridržuje pravico izbire
različnih podizvajalcev, glede na osnovno
ponudbo.
12. Naročnik si pridržuje pravico možnosti pogajanja s ponudniki pri postopku
priprave analize ponudb, oziroma, lahko
zahteva dodatne podatke.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave idejnega
projekta in projekta PGD, PZI za
gradnjo parkirišč na Trgu mladosti v
Velenju
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč
Mestne občine Velenje.
2. Predmet razpisa: izdelava idejnega
projekta in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo parkirišč na Trgu
mladosti v Velenju.
3. Predviden rok pričetka del je avgust
1997.
4. Ponudba mora vsebovati zlasti naslednje elemente:
– naslov oziroma firmo ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji in odločbo za opravljanje dejavnosti,
– reference podjetja s seznamom kadrov,
– ponudbeno ceno,
– garancijske roke.
5. Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti v tajništvu Zavoda za urbanizem Velenje, Trg mladosti 2, Velenje, vsak dan od
8. do 12. ure. Stroške dokumentacije, ki
znašajo 4.000 SIT za dokumentacijo, plačate na ŽR Zavod za urbanizem Velenje št.
52800-601-21527.
6. Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika izvajalca so:
– cenovno ugodnejša ponudba, pri čemer najnižja cena ni merilo za izbor izvajalca,
– kompletnost ponudbe,
– strokovna usposobljenost in primernost
izvajalca,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok dokončanja,
– opcija ponudbe.
7. Ponudbe morajo biti dostavljene do
10. 7. 1997 do 12. ure v tajništvo Zavod za
urbanizem Velenje, Trg mladosti 2.
Na kuverti mora biti jasno in čitljivo napisano “Projekti za parkirišče na Trgu mladosti v Velenju” in “Ne odpiraj – ponudba”.
Ponudba mora biti v zapečateni kuverti
in mora prispeti na naveden naslov najkasneje do roka za oddajo ponudb.
8. Informacije lahko dobijo interesenti
vsak dan od 7. do 8. ure, na Zavodu za
urbanizem Velenje, tel. 063/865-321, kontaktna oseba Vlasta Štjaner.
9. Odpiranje ponudb bo javno 10. 7. 1997
ob 12.30 v sejni sob Zavoda za urbanizem
Velenje, Trg mladosti 2.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od dneva oddaje ponudb.
Sklad stavbnih zemljišč
Mestne občine Velenje
Št. 033-249/97
Ob-2808
V skladu s odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor

javni razpis
za izbiro izdelovalca lokacijskega načrta
za zbirno cesto mesta Murska Sobota z
navezavo na avtocesto
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa: izdelava Lokacijskega načrta za zbirno cesto mesta M. Sobota z
navezavo na avtocesto.
3. Obseg in vsebina naloge: naloga mora
vsebovati vse elemente in sestavine kot jih
predpisuje zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93 in
71/93) ter navodilo o vsebini potrebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Ur. l. SRS, št. 14/85).
4. Način, čas, kraj in oseba za dvig razpisne dokumentacije: osebno oziroma preko PTT, naslednjih pet delovnih dni od objave razpisa v Uradnem listu RS, na sedežu
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, pri Štihec Antonu,
dipl. inž. gradb., vhod III, 2 nadstropje, soba št. 20 (tel. 069 31-000).
5. Orientacijska
vrednost
del:
8,000.000 SIT.
6. Kompletne ponudbe morajo ponudniki oddati v zapečatenih kuvertah z oznako
“Ponudba za LN zbirna cesta – Ne odpiraj”
v desetih dneh od objave v Uradnem listu
RS na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
7. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena za razpisana dela, ugodni plačilni
pogoji, fiksnost cene,
– celovitost vsebine ponudbe,
– reference za izvajanje takih in podobnih del,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– rok izvedbe.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
9. Javno odpiranje ponudb bo drugi delovni dan po preteku roka za oddajo ponudb, na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, III. vhod, 1. nadstropje –
sejna soba – urad župana.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni pisno, najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna Občina Murska Sobota
Ob-2810
Javno podjetje Snaga d.o.o., Maribor,
Nasipna 64, Maribor objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nabavo in dobavo dveh vozil za odvoz
odpadkov
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Maribor, Nasipna 64, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za nabavo in dobavo
dveh vozil za odvoz odpadkov, z ozko dvoo-
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sno šasijo ter nadgradnjo s potisno ploščo
oziroma rotacijskim bobnom, velikosti 13
do 15 m 3.
3. Tehnične zahteve: šasija naj bo znamke Mercedes ali Iveco, eno vozilo ima nadgradnjo s potisno ploščo, drugo z rotacijskim bobnom. Ostale tehnične zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna cena: skupna vrednost vozil:
49 mio SIT.
5. Plačilni pogoji: rok plačila je minimalno 60 dni od izstavitve fakture, (avansiranega plačila po zakonu o javnih razpisih
ni!).
6. Dobavni rok: prednost imajo ponudniki s čim krajšim dobavnim rokom (obvezno v letu 1997).
7. Pogoji razpisa:
a) kompletno vozilo,
b) posebej šasija, nadgradnja ter montaža;
– nadalje naj bo ponudba ločena po tipu
nadgradnje (naročnik se lahko odloči vozili
nabaviti pri različnih ponudnikih),
– dvoletna garancija,
– urejen servis in skladišče rezervnih delov, podan sistem zagotavljanja urgentno
potrebnih rezervnih delov, usposobljeno
osebje servisa (prednost ima servis bliže
Mariboru),
– za dobavljeno vozilo mora biti dostavljena kompletna tehnična dokumentacija,
vključno servisni priročnik in ustrezne javne listine z veljavnostjo v Sloveniji,
– servis mora biti zagotovljen v Sloveniji, izbrani dobavitelj bo moral v garancijski
dobi na poziv uporabnika odpraviti napake
v najkrajšem možnem času in tako, da ne bo
motil obratovanja. V primeru, da ponudnik
v garancijski dobi in s pogodbo določenem
času ne bo odpravil napako, ima naročnik
pravico napake v garancijski dobi odpraviti
sam (ali z drugim izvajalcem) na račun ponudnika.
V ta namen bo izbran ponudnik predložil naročniku bančno garancijo oziroma
bianco akceptni nalog kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi in kot jamstvo za eventualno škodo nastalo zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbene obveznosti servisiranja v garancijski dobi.
8. Ponudba mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne osebe izpisek registra z opisom dejavnosti, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, za samostojne podjetnike pa priglasitev pri davčnem organu),
– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje,
– končno ceno, izraženo v SIT z vključenimi dajatvami fco. kupec,
– dobavni rok,
– reference,
– opcijo ponudbe,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti.
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati navodila iz razpisne dokumentacije!)
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– cena,
– plačilni pogoji,

– dobavni rok,
– garancija,
– organiziranost servisnih storitev,
– reference,
– druge ugodnosti.
10. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti v tajništvu naročnika Javnega podjetja Snaga d.o.o., Maribor, Nasipna 64.
11. Obveznosti naročnika: 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 ali najugodnejša.
Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utpel,
ker njegova ponudba ni bila sprejeta.
12. Oddaja in javno odpiranje ponudb:
interesenti morajo oddati ponudbe na naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Maribor,
Nasipna 64, 2000 Maribor v 25-ih dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS do 12.
ure.
Datum javnega odpiranja ponudb bo sporočen vsem ponudnikom pravočasno poslanih ponudb in bo v roku 7 dni od izteka
oddaje ponudb.
Predstavniki ponudnikov morajo pri javnem odpiranju ponudb imeti pisna pooblastila za zastopanje.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro vidno oznako
»Ne odpiraj« ter »Ponudba: Vozili za odvoz
odpadkov«, naslovom, telefonsko in telefaks številko ponudnika ter imenom kontaktne osebe.
Podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na naslovu naročnika pri Mijo Kočiš-u, tel. 305-650 med 8. in 10. uro.
13. Odločitev naročnika: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v
25-ih dneh po odpiranju ponudb.

Posode pod a, b in c so namenjene za
zbiranje ostalih odpadkov in so sive barve s
sivimi pokrovi.
d) 115 plastičnih smetiščnih posod volumna 1100 l s pokrovom za papir.
Posode pod d so namenjene za zbiranje
papirja in so zelene barve z rdečim pokrovom s ključavnico za pokrov in zavore.
e) 115 plastičnih smetiščnih posod volumna 1100 l s pokrovom za steklo.
Posode pod e so za zbiranje stekla in so
zelene barve z belim pokrovom s ključavnico za pokrov in zavore.
f) 2935 plastičnih smetiščnih posod volumna 120 l z utečajeno odcejevalno mrežico (mrežica se pri praznenju posode samodejno odpre) in prezračevalnimi odprtinami,
g) 255 plastičnih smetiščnih posod volumna 240 l z utečajeno odcejevalno mrežico (mrežica se pri praznenju posode samodejno odpre) in prezračevalnimi odprtinami.
Posode pod f in g so namenjene za zbiranje bioloških odpadkov in so rjave barve z
rjavimi pokrovi.
h) 5800 plastičnih kuhinjskih smetiščnih
posod volumna 7 l (oziroma 10 l).
7. Drugi pogoji, ki jih morajo ponudniki
zagotoviti:
– posode morajo ustrezati normam DIN
oziroma EN,
– posode morajo biti izdelane iz kvalitetnega materiala, ki je odporen na udarce
in obrabo ter kemične vplive, ki se pojavljajo pri običajni komunalni rabi pri ločenem
zbiranju gospodinjskih odpadkov (splošni
komunalni odpadki, papir, steklo, biološki
odpadki),
– na posode mora biti dobro vidno vtisnjen napis »Snaga«,
– na posodah morajo biti prilepljene nalepke namembnosti posode (ostali odpadki,
biološki odpadki, papir, steklo) po logotipu
naročnika v velikosti, primerni velikosti posode,
– naročnik si pred naročilom zadržuje
pravico pregleda vzorcev.
8. Ponudba mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne osebe izpisek registra z opisom dejavnosti, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, za samostojne podjetnike pa priglasitev pri davčnem organu),
– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje,
– končno ceno, izraženo v SIT z vključenimi dajatvami fco. kupec,
– dobavni rok,
– reference,
– opcijo ponudbe,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancija,
– reference,
– druge ugodnosti.

Ob-2811
Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup plastičnih smetiščnih posod za
zbiranje gospodinjskih odpadkov
1. Investitor: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe, Slovenska 40, Mariobor.
2. Predmet javnega razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za nakup plastičnih
smetiščnih posod za zbiranje gospodinjskih
odpadkov po sistemu ločenega zbiranja.
3. Okvirna cena: skupna vrednost:
57 mio SIT.
4. Plačilni pogoji: rok plačila je minimalno 60 dni od izstavitve fakture, (avansiranega plačila po zakonu o javnih razpisih
ni!).
5. Dobavni rok: vse vrste posod se dobavljajo sukcesicno v obdobju petih tednov.
Prva dobava je predvidena 15. 9. 1997.
6. Specifikacija in količina razpisane
opreme:
a) 1660 plastičnih smetiščnih posod volumna 120 l, brez prezračevanja,
b) 1660 plastičnih smetiščnih posod volumna 240 l, brez prezračevanja,
c) 205 plastičnih smetiščnih posod volumna 1100 l, brez prezračevanja z navadnim pokrovom.
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10. Obveznosti naročnika
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 ali najugodnejša.
Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utpel,
ker njegova ponudba ni bila sprejeta.
11. Oddaja in javno odpiranje ponudb:
Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Maribor, Nasipna 64, 2000 Maribor v 25-ih dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS do 12.
ure.
Datum javnega odpiranja ponudb bo sporočen vsem ponudnikom pravočasno poslanih ponudb in bo v roku 7 dni od izteka
oddaje ponudb.
Predstavniki ponudnikov morajo pri javnem odpiranju ponudb imeti pisna pooblastila za zastopanje.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro vidno oznako
»Ne odpiraj« ter »Ponudba: Posode za odpadke – etapa 97«, naslovom, telefonsko in
telefaks številko ponudnika ter imenom kontaktne osebe.
Podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na naslovu naročnika pri Mijo Kočiš-u, tel. 305-650 med 8. in 10. uro.
12. Odločitev naročnika: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v
25 dneh po odpiranju ponudb.

– opcijo ponudbe,
– garancijski roki.
6. Merila:
– cena,
– plačilni pogoji,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev in dobavi rezervnih delov,
– reference,
– druge ugodnosti.
7. 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 ali najugodnejša.
Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli ponudniku za škodo, ki bi jo slednji, utrpel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.
Interesenti morajo oddaji ponudbe na naslov: Javno podjetje d.o.o. Snaga, Maribor,
Naspina 64, 2000 Maribor v 20 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS do 12.
ure.
Na zgornjem naslovu bo istega dne ob
12. uri tudi odpiranje ponudb.
Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro vidno oznako
»Ne odpiraj« in »Ponudba: Odvod izpušnih
plinov v mehanični delavnici«.
Podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na zgornjem naslovu.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.

9. Merila:
– cena,
– plačilni pogoji,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev in dobavi rezervnih delov,
– reference,
– druge ugodnosti.
7. 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 ali najugodnejša.
Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utrpel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.
8. Interesenti morajo oddaji ponudbe na
naslov: Javno podjetje d.o.o. Snaga, Maribor, Naspina 64, 2000 Maribor v 20 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS do 12.
ure.
Na zgornjem naslovu bo istega dne ob
12. uri tudi odpiranje ponudb.
Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro vidno oznako
»Ne odpiraj« in »Ponudba: za sušilnico čevljev«.
Podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na zgornjem naslovu.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.
Javno podjetje d.o.o.,
Snaga, Maribor

Ob-2812
Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
odvod izpušnih plinov v mehanični
delavnici
1. Naročnik: Snaga Maribor, javno podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za izvedbo delo
odvoda izpušnih plinov v mehanični delavnici.
3. Tehnične zahteve: sistem odvajanja izpušnih plinov je delno že urejen s prostim
odvajanjem izpušnih plinov od vsakega odjemnega prostora posebej.
Sistem je potrebno izpopolniti in urediti
sistem prisilnega odvajanja izpušnih plinov
(tri odjemna mesta). V enem odjemnem prostoru je potrebno urediti odvajanje izpušnih
plinov v celoti (navijalni boben in cev za
odvajanje).
Vse prostre v mehanični delavnici je potrebno povezati v enotni sistem prisilnega
odvajanja izpušnih plinov.
4. Rok za izvedbo del: 1. 9. 1997.
5. Ponudba mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne osebe izpisek registra z opisom dejavnosti, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, za samostojne podjetnike pa priglasitev pri davčnem organu),
– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje,
– končna cena mora biti izražena v SIT
z vključenim prometnim davkom,
– dobavni rok,
– reference,

Ob-2813
Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
sušilnico čevljev
1. Naročnik: Snaga Maribor, javno podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za sušilnico čevljev.
3. Tehnične zahteve
Sušilnica čevljev v obstoječem objektu:
potrebno je izdelati pregrado v obstoječem
objektu tako, da je sušenje čevljev ločeno
od objekta za sušenje delovnih oblek;
– v prostoru je potrebno namestiti police
za 100 parov čevljev,
– urediti sistem sušenja čevljev s prisilnim sušenjem in odvajanjem zraka,
– sistem sušenja je potrebno urediti z
neodvisnim energetskim sistemom sušenja
in zračenja.
4. Rok za izvedbo del: 1. 9. 1997.
5. Ponudba mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne osebe izpisek iz sodnega registra z opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, za samostojne podjetnike pa priglasitev pri davčnem organu),
– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje,
– končna cena mora biti izražena v SIT z
vključenim prometnim davkom,
– dobavni rok,
– reference,
– opcijo ponudbe,
– garancijski rok.

Ob-2814
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in zakona
za oddajo javnih naročil (Ur. l. SRS, št.
34/84, 29/86, Ur. l. RS, št. 40/94, 69/94,
29/95 in 59/96) Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca modernizacija
lokalnih in krajevnih cest v Občini
Zagorje ob Savi
I. Splošni podatki
1. Investitor: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: modernizacija lokalnih in krajevnih cest na območju Občine
Zagorje ob Savi:
– oddaja del za asfaltiranje lokalnih in
krajevnih cest,
– oddaja za izvedbo zemeljskih del na
lokalnih in krajevnih cestah do priprave za
asfaltiranje,
– oddaja del za vzdrževanje gozdnih
cest,
– izvajalnje strokovnega in finančnega
nadzora,
– izvajanje projektiranja lokalnih in krajevnih cest.
3. Lokacija: območje Občine Zagorje ob
Savi.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno: orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.

Št. 38-39 – 30. VI 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2997

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisanih del skupaj ter obvezno ločeno za
posamezni del.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
3. Da ne pride do poznejših nesporazumov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni prilogi.
4. V ponudbi morajo biti ločene vrednosti za posamezne objekte.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim sklenjena pogodba.
2. Ponudnik jamči investitorju za kakovost in solidnost izvedenih del.
IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo
dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 10.000 SIT (ŽR 52720-630-10077 –
proračun Občine Zagorje ob Savi), kjer lahko pridobijo tudi vse eventualno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba Andrej Drnovšek, tel. 0601-64-517).
V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:
– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da glede na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,
– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,
– investitor si pridržuje pravico korigirati obseg del glede na razpisno in projektno dokumentacijo,
– naročnik si pridržuje pravico pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize
ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno ločeno po objektih,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. ponudbi mora biti priložena naslednja
ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske
razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenih del.
Ponudbe morajo biti dostavljene do
31. dne do 12. ure po objavi v Uradnem
listu RS na naslov: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine
Zagorje, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, 32. dan ob 12. uri po objavi v Uradnem
listu RS.
Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: Ne odpiraj, ponudba za Občino Zagorje ob Savi (Modernizacija lokalnih
in krajevnih cest v Občini Zagorje ob Savi).
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Občini
Zagorje ob Savi, tel. št. 0601/64-517, Andrej Drnovšek.
Občina Zagorje ob Savi

– pomanjkljivih in prepozno prispelih
ponudb komisija ne bo obravnavala in jih
bo smatrala kot nepopolne,
– investitor si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Št. 119/97
Ob-2815
Na podlagi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Domžale, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
zamenjavo oken in obnovo fasade na
objektu Groblje 2
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljanska 69.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega izvajalca za zamenjavo oken in obnovo
fasade na objektu Groblje 2.
3. Okvirna vrednost:
– okna – 2,200.000 SIT,
– fasada – 2,700.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
– pričetek del predvidoma julij 1997,
– končanje del v 60 delovnih dneh, september 1997.
5. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti:
– dokaz o registraciji za zahtevano dejavnost,
– strokovno usposobljenost zaposlenih
delavcev.
6. Merila za izbor:
– reference na področju predmeta razpisa,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– ostale ponujene ugodnosti.
7. Oddaja ponudb: pismene ponudbe je
potrebno oddati v roku do 14. 7. 1997 do
12. ure na naslov: Občina Domžale, Savska
2, 1230 Domžale, v zaprti kuverti, z napisom »Ne odpiraj in javni razpis, objekt –
Groblje 2«.
8. Odpiranje ponudb bo opravila občinska komisija za vodenje javnih natečajev
dne 16. 7. 1997 ob 15. uri v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje –
sejna soba.
O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni najkasneje v 30 dneh po
oddaji ponudb.
9. Informacije in ostalo:
– ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, oddelek za
prostor in varstvo okolja, Savska 2, odkupnina razpisne dokumentacije je 4.000 SIT,
– v zvezi s postopkom lahko dobite informacije na tel.: 061/722-022 pri Zoranu
Vitoroviču,

Št. 119/97
Ob-2816
Na podlagi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Domžale, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
zamenjavo strehe objektov Ljubljanska
34, Ljubljanska 36 in Groblje 2
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljanska 69.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega izvajalca za zamenjavo strehe objektov
Ljubljanska 34, Ljubljanska 36 in Groblje 2.
3. Okvirna vrednost:
– objekt Ljubljanska 34 – 2,500.000 SIT,
– objekt Ljubljanska 36 – 3,700.000 SIT,
– objekt Groblje 2 – 2,800.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
– pričetek del predvidoma julij 1997,
– končanje del v 60 koledarskih dneh,
avgust 1997.
5. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti:
– dokaz o registraciji za zahtevano dejavnost,
– strokovno usposobljenost zaposlenih
delavcev.
6. Merila za izbor:
– reference na področju predmeta razpisa,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– ostale ponujene ugodnosti.
7. Oddaja ponudb: pismene ponudbe je
potrebno oddati v roku do 14. 7. 1997 do
12. ure na naslov: Občina Domžale, Savska
2, 1230 Domžale, v zaprti kuverti, z napisom »Ne odpiraj in javni razpis, objekti –
strehe«.
8. Odpiranje ponudb bo opravila občinska komisija za vodenje javnih natečajev
dne 16. 7. 1997 ob 15. uri v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje –
sejna soba.
O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni najkasneje v 30 dneh po
oddaji ponudb.
9. Informacije in ostalo:
– ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, oddelek za
prostor in varstvo okolja, Savska 2, odkupnina razpisne dokumentacije je 4.500 SIT,
– v zvezi s postopkom lahko dobite informacije na tel.: 061/722-022 pri Zoranu
Vitoroviču,
– pomanjkljivih in prepozno prispelih
ponudb komisija ne bo obravnavala in jih
bo smatrala kot nepopolne,
– investitor si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe.
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Št. 119/97
Ob-2817
Na podlagi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Domžale, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja

1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljanska 69.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega izvajalca za dograditev stanovanjskega
objekta v Trzinu.
3. Okvirna vrednost: 7,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
– pričetek del predvidoma julij 1997,
– končanje del v 120 koledarskih dneh,
september 1997.
5. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti:
– dokaz o registraciji za zahtevano dejavnost,
– strokovno usposobljenost zaposlenih
delavcev.
6. Merila za izbor:
– reference na področju predmeta razpisa,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– ostale ponujene ugodnosti.
7. Oddaja ponudb: pismene ponudbe je
potrebno oddati v roku do 14. 7. 1997 do
12. ure na naslov: Občina Domžale, Savska
2, 1230 Domžale, v zaprti kuverti, z napisom »Ne odpiraj in javni razpis, stanovanjski objekt – Trzin«.
8. Odpiranje ponudb bo opravila občinska komisija za vodenje javnih natečajev
dne 16. 7. 1997 ob 15. uri v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje –
sejna soba.
O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni najkasneje v 30 dneh po
oddaji ponudb.
9. Informacije in ostalo:
– ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, oddelek za
prostor in varstvo okolja, Savska 2, odkupnina razpisne dokumentacije je 4.000 SIT,
– v zvezi s postopkom lahko dobite informacije na tel.: 061/722-022 pri Zoranu
Vitoroviču,
– pomanjkljivih in prepozno prispelih
ponudb komisija ne bo obravnavala in jih
bo smatrala kot nepopolne,
– investitor si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe.

2.5. Obnova vodovoda med tovarno Helios in mostom čez Kamniško Bistrico.
2.6. Vodovod v Trzinu od križišča do
Pšate.
3. Okvirna vrednost:
3.1. Rekonstrukcija ceste C v naselju
Študa – 6,000.000 SIT,
3.2. Izgradnja hodnika za pešce ob
VII ulici – Homec I. faza – 6,000.000 SIT,
3.3. Nadaljevanje obnove Jemčeve ulice
v Trzinu II. faza – 7,500.000 SIT,
3.4. Izgradnja kolesarske steze in pločnika na vzhdni strani Bukovčeve ceste I.
faza – 8,000.000 SIT,
3.5. Obnova vodovoda med tovarno Helios in mostom čez Kamniško Bistrico –
7,700.000 SIT,
3.6. Vodovod v Trzinu od križišča do
Pšate – 15,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
– pričetek del predvidoma 1. 8. 1997,
– končanje del v 45 koledarskih dneh.
5. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti:
– dokaz o registraciji za zahtevano dejavnost,
– strokovno usposobljenost zaposlenih
delavcev.
6. Merila za izbor:
– reference na področju predmeta razpisa,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– ostale ponujene ugodnosti.
7. Oddaja ponudb: pismene ponudbe je
potrebno oddati v roku do 14. 7. 1997 do
12. ure na naslov: Občina Domžale, oddelek
za gospodarske javne službe Savska 2, 1230
Domžale, v zaprti kuverti, z napisom »Ne
odpiraj in javni razpis, ceste«.
8. Odpiranje ponudb bo opravila občinska komisija za vodenje javnih natečajev
dne 16. 7. 1997 ob 15. uri v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje –
sejna soba.
O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni najkasneje v 30 dneh po
oddaji ponudb.
9. Informacije in ostalo:
– ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, oddelek za
prostor in varstvo okolja, Savska 2, odkupnina razpisne dokumentacije je 6.000 SIT,
– v zvezi s postopkom lahko dobite informacije na tel.: 061/722-022 pri Primožu
Tonkli ali Iztoku Obrezu,
– pomanjkljivih in prepozno prispelih
ponudb komisija ne bo obravnavala in jih
bo smatrala kot nepopolne,
– investitor si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe.
Občina Domžale

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
adaptacijo oziroma obnovo stanovanj v
samskem domu na Perkovi ulici 2,
Rodica
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljanska 69.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega izvajalca za adaptacijo oziroma obnovo
stanovanj v samskem domu na Perkovi ulici
2, Rodica.
3. Okvirna vrednost: 15,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
– pričetek del predvidoma julij 1997,
– končanje del v 160 koledarskih dneh,
oktober 1997.
5. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti:
– dokaz o registraciji za zahtevano dejavnost,
– strokovno usposobljenost zaposlenih
delavcev.
6. Merila za izbor:
– reference na področju predmeta razpisa,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– ostale ponujene ugodnosti.
7. Oddaja ponudb: pismene ponudbe je
potrebno oddati v roku do 14. 7. 1997 do
12. ure na naslov: Občina Domžale, Savska
2, 1230 Domžale, v zaprti kuverti, z napisom »Ne odpiraj in javni razpis, Samski
dom«.
8. Odpiranje ponudb bo opravila občinska komisija za vodenje javnih natečajev
dne 16. 7. 1997 ob 15. uri v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje –
sejna soba.
O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni najkasneje v 30 dneh po
oddaji ponudb.
9. Informacije in ostalo:
– ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, oddelek za
prostor in varstvo okolja, Savska 2, odkupnina razpisne dokumentacije je 5.000 SIT,
– v zvezi s postopkom lahko dobite informacije na tel.: 061/722-022 pri Zoranu
Vitoroviču,
– pomanjkljivih in prepozno prispelih
ponudb komisija ne bo obravnavala in jih
bo smatrala kot nepopolne,
– investitor si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe.
Št. 119/97
Ob-2818
Na podlagi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Domžale, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
dograditev stanovanjskega objekta v
Trzinu

Št. 119/97
Ob-2819
Na podlagi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Domžale, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca na
cestno, komunalno energetskem
programu Občine Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljanska 69.
2. Predmet razpisa:
2.1. Rekonstrukcija ceste C v naselju
Študa.
2.2. Izgradnja hodnika za pešce ob
VII ulici – Homec I faza del.
2.3. Nadaljevanje obmove Jemčeve ulice v Trzinu II faza del.
2.4. Izgradnja kolesarske steze in pločnika na vzhodni strani Bukovčeve ceste I faza del.

Št. 21/97
Ob-2820
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Osnovna
šola Tone Okrogar v Zagorju ob Savi objavlja
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javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo kotlarne
na kurilno olje pri Osnovni šoli Tone
Okrogar v Zagorju ob Savi
I. Splošni podatki
1. Naročnik: Osnovna šola Tone, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: izgradnja kotlarne na
kurilno olje pri Osnovni šoli Tone Okrogar
v Zagorju ob Savi. Moč kotlarne znaša 600
KW. Razpisana dela obsegajo:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– instalacije (stroje in elektro).
3. Obseg, velikosti in vrsta del z okvirno
ceno
Razpisna dela obsegajo kompletno izgradnjo in montažo kotlarne za potrebe osnovne šole. Orientacijska vrednost del je
15,000.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisnih del v celoti ali pa posamezno vrsto del.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega rzapisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
3. Vsak ponudnik mora podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. V primeru pripomb k
razpisni dokumentaciji jih naj ponudnik napiše v posebni prilogi.
4. Ponudba mora biti izdelana po postavkah popisa del.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno ter v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in to v pogodbenem roku.
2. Ponudnik jamči naročniku za kakovost in solidnost izvedbenih del.
3. Plačilni roki morajo biti najmanj 20
dnevni.
Ponudbe, ki bodo upoštevale krajše plačilne roke, se pri izbiri ne bodo upoštevale.
4. Valutne in podobne klavzule v zvezi z
ocpijo ponudbe ne bodo upoštevane.
IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo
dokumentacijo na Občini Zagorje ob Savi
(Oddelek za gospodarske javne službe) proti
plačilu
5.000
SIT
(ŽR
št.
52720-630-10077 – proračun Občine Zagorje ob Savi), kjer lahko dobijo tudi vse
dodatne informacije (kontaktna oseba Vili
Brodar, inž. str., tel. 0601/64-517).
V. Končna določila
1. Kriteriji in merila za izbor:
– popolnost ponudbe v smislu obsega
dela,
– ponudbena cena, fiksnost cen in ugodnost plačilnih pogojev,
– reference in seznam proizvajalcev,
– trajanje izvajanja del,
– boniteta ponudnika,
– garancije in morebitne dodatne ugodnosti,
– lastna presoja komisije.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.

Naročnik si pridružje pravico oddati dela
različnim ponudnikom in pravico korekcije
obsega del glede na razpisno in projektno
dokumentacijo.
Naročnik si pridružje pravico možnosti
pogajanja s ponudniki v postopku priprave
analize ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
2. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji in dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– ponudbeno ceno ločeno po vrstah del,
kalkulacijo cene, prikazan 3% prometni davek, način plačila,
– rok izdelave in montaže v koledarskih
dneh,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 60 dni,
– izjavi iz II. in III. točke razpisa,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti del,
– reference o že opravljenih podobnih
delih ter za katerega naročnika so bila opravljena,
– BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti
starejša od 30 dni,
– način zavarovanja izpolnitve pogodbenih obveznosti,
– navedbo in naslov ter telefon pooblaščene osebe, ki daje tolmačenje v zvezi s
ponudbo.
3. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti ali oddane v roku 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS (pri čemer se za
prvi naslednji dan šteje dan po datumu izida Uradnega lista RS), na naslov Občina
Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi – oddelek za gospodarske javne
službe.
Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici in označene “Ne odpiraj” – ponudba za kotlarno.
Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine
Zagorje ob Savi prvi naslednji delovni dan
po poteku razpisa ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo.
Za pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prejete najkasneje zadnji dan roka. Nepopolne in prepozne ponudbe ne bodo upoštevane.
Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Osnovna šola Tone Okrogar

4. Ponudbi morata biti sestavljeni ločeno za postavki A in B.
Ponudi se lahko tudi samo ena od navedenih postavk.
5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno 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.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji na Primis
Vrhnika, d.d., Tržaška c. 23, tel. 755-616
pri Gutnik Liljani od dneva objave razpisa
do 4. julija 1997 med 9. in 12. uro z dokazilom, da so plačali 20.000 SIT nepovratnih
sredstev na ŽR Primis Vrnika, d.d., št.
50110-601-29525 pri APP Vrhnika s pripisom “Razpisna dokumentacija za OŠ Vrhnika”.
7. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra, oziroma
potrdilo o priglasitvi dejavnosti, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev in odločba o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– ponudbeni predračun na originalih od
naročnika žigosanih popisih, prometni davek mora biti prikazan posebej in zajet v
ceni ponudbe,
– način plačila,
– opcija ponudbe,
– podpisani razpisni pogoji,
– akceptni nalog v višini 10% vrednosti
ponudbe kot garancija za resnost ponudbe,
– terminski plan,
– garancijski roki in pogoji garancije,
– potrjeni obrazci BON 1, BON 2 ali
BON 3,
– seznam referenc na podobnih objektih,
– seznam podizvajalcev in njihove reference,
– poimenski seznam tehničnega osebja,
odgovornega za dela,
– druge ugodnosti.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference na podobnih delih,
– cena in plačilni pogoji,
– kadri,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
9. Rok za prispetje ponudbe je 21. julij
1997 do 12. ure na naslov: Občina Vrhnika,
Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika.
Ponudbe, ki ne bodo prispele do navedenega roka in ne bodo popolno opremljene,
se izločijo iz nadaljnje obravnave.
10. Ponudbe morajo biti oddane oziroma
poslane v zaprtih kuvertah z oznako:
A) “Ponudba za osnovno šolo na Vrhniki – globoko temeljenje – Ne odpiraj!”,
B) “Ponudba za osnovno šolo na Vrhniki – gradbena dela do kote ±0,00 – Ne odpiraj!”.
11. Odpiranje ponudb bo 21. julija 1997
ob 13. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1.
12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Vrhnika

Ob-2821
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Vrhnika objavlja
javni razpis
za izvedbo del na novi OŠ na Vrhniki
1. Investitor je Občina Vrhnika, Tržaška
c. 1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa:
A) Izvedba globokega temeljenja; orientacijska vrednost 46,000.000 SIT.
B) Izvedba gradbenih del do kote ±0,00;
orientacijska vrednost 38,000.000 SIT.
3. Rok izvedbe:
– pričetek del 18. 8. 1997,
– zaključek del 30. 10. 1997.
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Št. 325-8/95-96
Ob-2834
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33, na podlagi zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90,
34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93 in 43/93),
zakona o izvrševanju proračuna za leto 1996
(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), zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997
(Ur. l. RS, št. 31/97) in 11. in 12. člena
uredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja

III. Dodatni pogoji in informacije
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Pisne vloge z vsemi prilogami je potrebno poslati v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis” na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, Ljubljana – referat morsko in sladkovodno ribištvo ,do 30. septembra 1997, do
15. ure. Po tem roku se dospele vloge ne
bodo obravnavale.
Odpiranje ponudb bo 3. 10. 1997 ob 10.
uri v sejni sobi Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (trakt VI/1). Ponudbe bo pregledala in izbrala komisija, ki jo
imenuje minister.
O izbiri bodo prosilci obveščeni v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Vse dodatne informacije bodo kandidatom razpisa pisno posredovane.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

– za a) ob 8.30,
– za b) ob 9. uri.
8. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Podjetje za inženiring,
vzdrževanje in storitve
Iskrainvest, d.d.

javni razpis
za dodelitev sredstev finančnih
intervencij za investicije v morsko
ribištvo in marikulturo ter sladkovodno
ribogojstvo
I. Predmet razpisa je:
1. Sofinanciranje programov za gojenje
morskih rib v slovenskem morju.
2. Sofinanciranje programov prestrukturiranja morskih ribičev.
Skupni predviden obseg sredstev za finančne podpore iz 1. in 2. točke znaša
10,000.000 SIT.
3. Sofinanciranje programov novih ribogojnih objektov za proizvodnjo sladkovodnih rib.
Skupna predvidena višina sredstev za
podporo iz 3. točke znaša 12,000.000 SIT.
Programi se bodo sofinancirali do največ 20% predračunske vrednosti.
II. Pogoji prijave
1. Vlogi za sofinanciranje investicijskih
programov za gojenje morskih rib je potrebno priložiti:
– investicijski program,
– predračun investicije,
– finančni načrt pokrivanja investicije,
– dokazilo o razpolaganju z morsko parcelo za gojenje rib.
2. Vlogi za sofinanciranje programov
prestrukturiranja morskih ribičev je potrebno priložiti:
– program dejavnosti, v katero se kandidat želi preusmeriti,
– predračun oziroma finančni načrt pokrivanja investicije,
– dokazilo o vrnitvi ribolovnega dovoljenja.
Pri izbiri programov pod 1. točko bodo
imeli prednost programi z višjim deležem
lastnih sredstev.
Pri izbiri programov pod 2. točko pa bodo imeli prednost programi ribičev, ki razpolagajo z večjimi ribolovnimi sredstvi (ribiške ladje z globinsko povlečno mrežo –
kočo).
3. Vlogi za sofinanciranje objektov za
proizvodnjo sladkovodnih rib je potrebno
priložiti:
– investicijski program,
– veljavno gradbeno dovoljenje oziroma
dovoljenje o priglasitvi del,
– finančni načrt pokrivanja investicije,
– mnenje republiškega svetovalca za
sladkovodno ribištvo.

Št. 2620-008
Ob-2835
Na podlagi pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS,
št. 27/85) in po sklepu sveta solastnikov
nepremičnin skupne rabe Stegne strokovna
komisija ponovno objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
vzdrževanja internega 10 kV omrežja in
komunalne opreme na območju
industrijske cone Stegne v Ljubljani
1. Predmet ponovnega razpisa je izbira
najugodnejšega izvajalca za:
a) izvajanje del po programu funkcionalnega urejanja in vzdrževanja skupnih površin ter komunalnih objektov v industrijski
coni Stegne v Ljubljani,
b) vzdrževanje 10 kV mreže na območju
industrijske cone Stegne v Ljubljani.
2. Naročnik je pravnik industrijske cone
Stegne v Ljubljani, orientacijska mesečna
vrednost del pa znaša:
– za a) 1 mio SIT,
– za b) 0,5 mio SIT.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo
10 dni od objave razpisa vsak delovni dan
od 11. do 12. ure v prostorih Iskra TRIS,
d.o.o., Stegne 11, Ljubljana.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: tehnična usposobljenost in strokovnost z referencami, celovitost ponudbe,
ponudbena cena, način plačila, fiksnost cen,
število stalno zaposlenih in boniteta podjetja.
5. Rok za dostavo ponudb je 20. dan od
objave tega razpisa do 8. ure (če je ta dan
sobota ali nedelja pa prvi naslednji delovni
dan).
6. Ponudniki ponudbe lahko pošljejo po
pošti ali dostavijo osebno na naslov: Iskra
TRIS, d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana, v
zapečateni kuverti z oznako “Razpis izvajanja vzrževalnih del v Stegnah” “Ne odpiraj”.
7. Odpiranje ponudb bo istega dne v sejni sobi Iskra Invest, d.o.o., Stegne 25a, Ljubljana:

Št. 35300-0052/97
Ob-2836
Občina Moravče, Trg svobode 4, Moravče na podlagi zakona o javnih naročilih
(ZJN), (Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije, (Ur. l. RS,št. 33/97) razpisuje
javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo in
modernizacijo cestnih odsekov v l. 1997
v Občini Moravče
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvajanje del rekonstrukcij in modernizacij
cestnih odsekov z asfaltiranjem lokalnih in
krajevnih cest na območju Občine Moravče
v letu 1997.
2. Investitor del je: Občina Moravče, Trg
svobode 4, Moravče, ki jo zastopa župan
Matjaž Kočar, dr. vet. med.
3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
delovni dan od dneva objave tega razpisa
od 8. do 12. ure na oddelku za komunalne
dejavnosti Občine Moravče na sedežu Občine Moravče, Trg svobode 4, Moravče, s
potrdilom o plačilu stroškov priprave dokumentacije v višini 15.000 SIT. Vse informacije dobite na tel. 061/731-044.
4. V sklopu tega razpisa se predvideva
rekonstrukcija ca. 4,2 km cest, 18.600 m 2
asfalta in 4,7 km asfaltnih muld.
5. Asfaltiranje cest se bo izvajalo od meseca julija do oktobra 1997, vsa zemeljska
dela morajo biti predvidoma zaključena do
konca septembra 1997.
6. Orientacijska cena za razpisana dela
iz razpisne dokumentacije znaša:
– za rekonstrukcije cestnih odsekov (5
sklopov) v višini 7,000.000 SIT,
– za rekonstrukcije cestnih odsekov za
asfaltiranje (8 sklopov) v višini 21,000.000
SIT.
7. Investitor si pridržuje pravico določiti
tudi manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva in
da sklene pogodbo z različnimi izvajalci za
posamezne odseke ter pravico do odstopa
od posameznih pogodb, če ne bo proračun
zagotavljal sredstev v predvideni dinamiki.
V vseh primerih izvajalec del ni upravičen
do odškodninskega zahtevka iz tega naslova.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference s področja gradnje
cest, ponudbena cena na enoto, način plačila in fiksnost cen, popolnost ponudbe, opcija ponudbe, rok izvedbe, garancijski roki,
kakor tudi druge ugodnosti. Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
9. Rok za dostavo ponudb je 18. 7. 1997
do 12. ure na naslov: Občina Moravče, Trg
svobode 4, 1251 Moravče, v zapečateni kuverti z oznako “Razpis za ceste – Ne odpiraj”.
10. Odpiranje ponudb bo istega dne, to
je 18. 7. 1997 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Moravče, Trg svobode 4, Moravče. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
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javnem odpiranju ponudb, morajo predložiti pismeno pooblastilo.
11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
12. Z izbranim enim ali več ponudniki
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Moravče

Interesenti morajo ob dvigu dokumentacije predložiti potrdilo o plačilu, pooblastilo za dvig dokumentacije in navesti kontaktno osebo.

Ob-2831
Soške elektrarne Nova Gorica, podjetje
za proizvodnjo električne energije, p.o. Nova Gorica, Erjavčeva 20 objavljajo
javni razpis
za dobavo in montažo hidromehanske,
turbinske, generatorske opreme in
žerjavov za HE Doblar II in HE Plave II
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica, podjetje za proizvodnjo električne
energije, p.o., Nova Gorica, Erjavčeva 20.
2. Predmet javnega razpisa:
2.2.1. Hidromehanska oprema.
2.2.2. Turbinska oprema: turbine, regulacijski in hladilni sistem ter sistem komprimiranega zraka.
2.2.3. Mostni žerjavi.
2.2.4. Generatorska oprema: generator,
vzbujalni sistem.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša:
– za dela pod 2.2.1.: 292,321.000 SIT,
– za dela pod 2.2.2.: 1.144,280.000 SIT,
– za dela pod 2.2.3.: 295,108.800 SIT,
– za dela pod 2.2.4.: 930,045.200 SIT.
4. Rok pričetka in dokončanja del: okvirni rok za celotni predmet razpisa je od
1. 2. 1998 do 31. 12. 2001, potrebno pa je
razdelan v terminskem planu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisne dokumentacije.
6. Rok in način predložitve ponudbe: do
14. 10. 1997 do 10. ure.
Ponudbe se lahko predložijo neposredno
v vložišču naročnika ali po pošti.
Ponudbe se štejejo za pravočasne, če
prispejo do naročnika do roka, določenega s
tem razpisom.
Ponudba mora vsebovati vse podatke in
dokazila, zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Posamezni ponudnik lahko poda ponudbo po posameznih predmetih razpisa (2.2.1.,
2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.) ali pa za vsa razpisana
dela, pri čemer naj navede eventualne ugodnosti, ki jih nudi v tem primeru.
Ponudbe je potrebno predložiti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Soške elektrarne Nova
Gorica, Erjavčeva 20, Nova Gorica z oznako: »Ponudba na javni razpis – HE Doblar
II in HE Plave II – oprema«.
7. Javno odpiranje ponudb bo: 14. 10.
1997 ob 12. uri na sedežu naročnika.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri do
10. 12. 1997.
9. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo (plačilo materialnih stroškov znaša 60.000 SIT za posamezni predmet
razpisa; ŽR št. 52000-601-24191) na sedežu naročnika v času do 10. 7. do 21. 7. 1997
vsak delovnik od 8. do 15. ure pri Stojanu
Žerjalu in Vladimirju Gabrijelčiču, ki tudi
posredujeta dodatne informacije.

Public Tender
for Procurement and Assembly of
Hydromechanical, Turbine and
Generator Equipment and Cranes for
HE Doblar II and HE Plave II
1. Employer: Soške elektrarne Nova Gorica, enterprise for production of electrical
energy, p. o., Nova Gorica, Erjavčeva 20.
2. Subject of the public Tender.
2.2.1 Hydromechanical equipment.
2.2.2 Turbine equipment: turbines, regulation and cooling system and compressed
air system.
2.2.3 Bridge cranes.
2.2.4 Generator equipment: generator,
excitation system.
3. The estimated values of the invited
tasks are:
– for tasks under item 2.2.1: 292,321.000
SIT,
– for
tasks
under
item
2.2.2:
1.144,280.000 SIT,
– for tasks under item 2.2.3: 295,108.800
SIT,
– for tasks under item 2.2.4: 930,045.200
SIT.
4. The terms of the beginning and the
end of tasks
Approximate term for the whole Tender
subject is from February 1st, 1998 to December 31st, 2001 and is given in details in
the time schedule in the Tender Documentation.
5. Criteria for the selection of the most
suitable Tenderer and other Tender criteria
are given in the Tender Documentation.
6. The term and the mode of Tenders
delivering up to October 14th, 1997 10 am
local time
The Tenders can be submitted by post or
to the Employer’s address directly.
The Tenders are due if they arrive to the
Employer up to the term, defined in this
invitation.
The Tenderers shall submit all the data
and references stipulated in the Tender Documentation.
Each Tenderer can submit a Tender for
individual Tender subject (2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4) or for all Tender subjects. In
this case the Tenderer shall state eventual
advantages of hiss offer.
The Tenders shall be delivered in closed
envelopes to the following address: Soške
elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva 20, 5000
Nova Gorica, marked “Ponudba za javni
razpis – HE Doblar II in HE Plave II –
oprema”.
7. The public opening of the Tenders
will take place in October 14th, 1997 12 am
local time at the address of the Employer.
8. The Tenderers will be informed about
Tendering result no later than December
10th, 1997.
9. The Tender documentation will be
available (against the payment of SIT 60.000

for each Tender subject; Giro Account No.
52000-601-24191) at the address of the Employer from July 10th to July 21st, 1997
each working day from 8 am to 15 pm. For
supplementary information please contact
Mr. Stojan Žerjal and Mr. Vladimir Gabrijelčič.
The parties concerned about the Tender
shall submit the attestation of payment and
give the address of the contact person before undertaking the Tender Documentation.

Soške elektrarne Nova Gorica, enterprise
for production of electrical energy, p. o.,
Nova Gorica, Erjavčeva 20, announces

Ob-2832
Soške elektrarne Nova Gorica, podjetje
za proizvodnjo električne energije, p.o. Nova Gorica, Erjavčeva 20 objavljajo
javni razpis
za gradbena dela za HE Doblar II in HE
Plave II
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica, podjetje za proizvodnjo električne
energije, p.o., Nova Gorica, Erjavčeva 20.
2. Predmet javnega razpisa:
2.1.1. Izvedba dveh dovodnih tunelov izkopnega profila 7 m in dolžine 4000 m (HE
Doblar II) in 6000 m (HE Plave II)
2.1.2. Izvedba glavnih gradbenih del za
HE Doblar II in HE Plave II:
– objekti strojnic,
– objekti vodostanov,
– vtočna objketa,
– elektro, strojne in gradbene inštalacije.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša:
– pod 2.1.1.: 5.370,632.000 SIT,
– pod 2.1.2.: 3.878,090.000 SIT.
4. Rok pričetka in dokončanja del: okvirni rok za celotni predmet razpisa je od
1. 2. 1998 do 31. 12. 2001, potrebno pa je
razdelan v terminskem planu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisne dokumentacije.
6. Rok in način predložitve ponudb
Ponudbe je potrebno predložiti do 8. 10.
1997 do 10. ure.
Ponudbe se štejejo za pravočasne, če
prispejo do naročnika do roka, določenega s
tem razpisom.
Ponudbe je potrebno predložiti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Soške elektrarne Nova
Gorica, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica z
oznako: »Ponudba na javni razpis – HE
Doblar II in HE Plave II – gradbena dela«.
7. Vsebina in predmet ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse podatke in
dokazila, zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Posamezni ponudniki lahko poda ponudbo po posameznih predmetih razpisa (2.1.1.
in 2.1.2.) ali pa za vsa razpisana dela, pri
čemer naj navede eventualne ugodnosti, ki
jih nudi v tem primeru.
Javno odpiranje ponudb bo 8. 10. 1997
ob 12. uri na sedežu naročnika.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri do
10. 12. 1997.
9. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo (plačilo materialnih stroškov znaša 60.000 SIT za posamezni predmet
razpisa; ŽR št. 52000-601-24191) na sedežu naročnika v času do 10. 7. do 21. 7. 1997
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vsak delovnik od 8. do 15. ure pri Alidi
Rejec, Miranu Komelu ali Vladimirju Gabrijelčiču, ki so tudi pooblaščeni za dajanjanje dodatnih informacij.
Interesenti morajo ob dvigu dokumentacije dostaviti potrdilo o plačilu, pooblastilo
za dvig dokumentacije in navesti kontaktno
osebo.

9. The Tender documentation will be
available (against the payment of SIT 60.000
for each Tender subject; Giro Account No.
52000-601-24191) at the address of the Employer from July 10th to July 21st, 1997
each working day from 8 am to 15 pm. For
supplementary information please contact
Mrs. Alida Rejec, Mr. Miran Komel and
Mr. Vladimir Gabrijelčič.
The parties concerned about the Tender
shall submit the attestation of payment and
give the address of the contact person before undertaking the Tender Documentation.
Soške elektrarne
Nova Gorica

e) način obračunavanja del,
f) garancijske roke in načine zavarovanja izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,
g) načina zagotavljanja in dokazovanja
kakovosti,
h) ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku: pogoji kreditiranja, odlog plačila,...
i) navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
naročnika v zvezi s ponudbo,
j) bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1% predračunske vrednosti objekta,
k) predlog zavarovanja eventualno zahtevanega avansa – pismo o nameri banke za
izdajo bančne garancije.
l) predlog zavarovanja za kvaliteto izvedenih del – pismo o nameri banke za izdajo
bančne garancije.
8. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj – javni razpis,
gradnja III. faze čistilne naprave v Murski
Soboti«, je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici najkasneje do 1. 8. 1997 do 13. ure,
na naslov Komunala, d.o.o. Murska Sobota,
Kopališka ul. 2, Murska Sobota.
9. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v prostorih podjetja Komunala, Kopališka ulica 2, Murska Sobota, 4. 8. 1997,
ob 13.15. Pri odpiranju ponudb morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni najkasneje v 7 dneh po odpiranju
ponudb.
11. Upoštevale se bodo le tiste ponudbe,
ki bodo zadostile vsem pogojem razpisa.
Komunala d.o.o. Murska Sobota

Soške elektrarne Nova Gorica, enterprise
for production of electrical energy, p. o.,
Nova Gorica, Erjavčeva 20, announces
Public Tender
for Construction Works on
HE Doblar II and HE Plave II
1. Employer: Soške elektrarne Nova Gorica, enterprise for production of electrical
energy, p.o., Nova Gorica, Erjavčeva 20.
2. Subject of the public Tender
2.1.1 Execution of two headrace tunnels
of excavation profile of 7 m and 4000 m in
length (HE Doblar II) and 6000 m in length
(HE Plave II).
2.1.2 Execution of main construction
works for HE Doblar II and HE Plave II:
– engine houses,
– surge tanks,
– water intake objects,
– electro, mechanical and construction
installations.
3. The estimated values of the invited
tasks are:
– for
tasks
under
item
2.1.1:
5.370,632.000 SIT,
– for
tasks
under
item
2.1.2:
3.878,090.000 SIT,
4. The terms of the beginning and the
end of tasks
Approximate term for the whole Tender
subject is from February 1st, 1998 to December 31st, 2001 and is given in details in
the time schedule in the Tender Documentation.
5. Criteria for the selection of the most
suitable Tenderer and other Tender criteria
are given in the Tender Documentation.
6. The term and the mode of Tenders
delivering
The Tenders shall be delivered up to October 8th, 1997 10 am local time.
The Tenders are due if they arrive to the
Employer up to the term, defined in this
invitation.
The Tenders shall be delivered in closed
envelopes to the following address: Soške
elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva 20, 5000
Nova Gorica, marked “Ponudba za javni
razpis – HE Doblar II in HE Plave II –
gradbena dela”.
7. Tender contents and subject
The Tenderers shall submit all the data
and references stipulated in the Tender Documentation.
Each Tenderer can submit a Tender for
individual Tender subject (2.1.1, 2.1.2) or
for all Tender subjects. In this case the Tenderer shall state eventual advantages of hiss
offer.
The public opening of the Tenders will
take place in October 8th, 1997 12 am local
time at the address of the Employer.
8. The Tenderers will be informed about
Tendering result no later than December
10th, 1997.

Št. 10-49/97

Ob-2837

Javni razpis
za oddajo del: gradnja čistilne naprave
Murska Sobota
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota in Komunala d.o.o., Murska Sobota.
2. Naziv objekta: gradnja III. faze čistilne naprave v Murski Soboti.
3. Obseg in vrsta del: gradbena dela, hidromehanska oprema, montažna in elektroinštalacijska dela na objektih:
– polžno črpališče,
– grabeljna postaja,
– lovilec peska,
– zgoščevalec blata,
– trafo postaja.
Orientacijska vrednost 190 mio SIT.
4. Pričetek del: 20. 8. 1997, konec del
30. 4. 1998.
5. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem razpisu, lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 3. 7. 1997 do 5. 7. 1997 med 8. in 12.
uro, na upravi podjetja Komunala, Murska
Sobota, Kopališka ul. 2.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponujena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– druge ugodnosti.
Naročnik ni obvezan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z
merili iz prejšnjega odstavka.
7. K ponudbi morajo ponudniki priložiti
naslednjo dokumentacijo:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokazilo o registraciji,
c) vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom s prilogami:
– predračun del (po vrstah del, po postavkah, po enoti, celotno vrednost itd.),
– izhodiščne cenike elementov strukture
cene, praviloma veljavne na datum podpisa
pogodbe,
– delež stroškov podizvajalcev,
– datum do katerega velja ponudba,
– dinamiko plačil po ponudbi v povezavi
s terminskim planom,
– način določanja in obračunavanja razlik v ceni,
– druge podatke glede določljivosti cene
in obračuna,
– podatke na katerih temelji predračun,
d) dinamiko realizacije pogodbe po postavkah, po grupah postavk ali za nalogo
kot celoto ter kontrolne točke – terminski
plan,

Št. 01/97
Ob-2838
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo naloge
kazalci prostorskega razvoja države
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47.
2. Predmet razpisa je opredelitev kazalcev za spremljanje prostorskega razvoja in
za potrebe priprave novega prostorskega
plana Republike Slovenije. Naloga je namenjena izdelavi poročila o stanju prostorskega razvoja in izdelavi novega prostorskega
plana. Naloga mora vsebovati naslednje vsebine: ocena dosedanjega načina spremljanja
stanja v prostoru, analiza izkušenj primerljivih držav v Evropi in pregled izbora kazalcev obvezujočih in priporočilnih dokumentov mednarodnih konferenc, deklaracij
in podobno; pregled strokovnih gradiv, raziskav in študij, ki so opredeljevale to vsebino; izbor kazalcev za izdelavo poročila o
stanju prostorskega razvoja in izbor kriterijev in kazalcev za potrebe izdelave novega
prostorskega plana Republike Slovenije.
Predlog kazalcev mora slediti ciljem in
smernicam Politike prostorskega razvoja, ki
je v pripravi.
Rezultat raziskave bi bila poleg opredelitve osnovnih kriterijev in kazalcev ravnomernosti, gravitacijske zaokroženosti in povezanosti poselitvenih in infrastrukturnih
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omrežij; tudi aplikacija opredeljenih kriterijev oziroma kazalcev na primeru ocene
obstoječega stanja poselitvenih in infrastrukturnih omrežij RS, aplikacija opredeljenih kriterijev oziroma kazalcev na primeru ocene možnih rešitev poselitvenih in infrastrukturnih omrežij RS.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 4,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka naloge je september 1997.
Predvideni rok dokončanja naloge je september 1998.
5. Naloga bo recenzirana. Recenzente bo
izbral naročnik.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: po vrstnem redu
– opredelitev vsebine, utemeljitev, metodologija in rezultati raziskave,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge
s sodelavci,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– dokazilo oziroma listo referenc o že
opravljenih podobnih delih ter za katerega
naročnika so bila opravljena,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah delavcev, ki bodo opravljali dela in naloge s področja svoje ponudbe,
– ovrednotenje, finančno in po urah, ter
vsebinsko detaljnejše razdelano ponudbo za
izdelavo razpisane naloge po fazah dela za
čas trajanja naloge s terminskim planom izvajanja, z opisom metod in postopkov, izhodišč, pričakovanih rezultatov,
– izpolnjen vzorec pogodbe,
– način zavarovanja izpolnitve pogodbene obveznosti,
– izjavo o prostih kapacitetah za izvajanje razpisanih nalog v predvidenem času,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo,
– izpolnjeno razpisno dokumentacijo, da
jo bo mogoče obravnavati kot popolno.
8. Naročnik si pridržuje pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize pondub s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
9. Ponudnik dobi za izdelavo svoje ponudbe razpisno dokumentacijo, dodatne informacije in pojasnila na Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47 pri Petru
Guliču, tel. 178-70-61.
10. Popolna ponudba, z vidno oznako
»Ne odpiraj, ponudba za javni razpis UPP –
Kazalci prostorskega razvoja države« ter na
hrbtni strani izpisanim nazivom in sedežem
ponudnika, mora prispeti v zapečatenem
ovitku na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47, do vključno 18. 7.
1997 do 12. ure.

11. Odpiranje ponudb bo v petek, dne
18. 7. 1997 ob 12.30 v prostorih Urada RS
za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
pooblaščeni predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
13. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

dvostopenjski javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelovanje vlog za
izdajanje osebnih izkaznic, obrazcev
osebnih izkaznic ter izdelovanje in
personaliziranje novih slovenskih
osebnih izkaznic
1. Predmet dvostopenjskega javnega razpisa je izbira izvajalca za izdelovanje vlog
za izdajanje osebnih izkaznic, obrazcev
osebnih izkaznic ter izdelovanje in personaliziranje novih slovenskih osebnih izkaznic
(v nadaljnjem besedilu izvajalec), skladno z
določili zakona o osebni izkaznici in predpisi o izvajanju tega zakona.
2. Nova slovenska osebna izkaznica in
vloga za izdelavo osebne izkaznice bo oblikovana skladno z normativi Ministrstva za
notranje zadeve o grafični podobi javnih
osebnih identifikacijskih listin.
3. Osebna izkaznica mora ustrezati naslednjim standardom oziroma zahtevam:
– osebna izkaznica mora biti izdelana iz
polikarbonatne folije,
– dimenzije osebne izkaznice morajo biti skladne s tipom kartice ID-1 standarda
ISO 7810,
– fizične lastnosti osebne izkaznice morajo ustrezati standardu ISO 7810,
– grafična izvedba zapisov na osebni izkaznici mora ustrezati standardom ISO
1831–1980 (kvaliteta zapisov), ISO 3166
(oznaka države izdajateljice), ISO 1073/II
ter ISO 1831 (OCR-B zapis),
– zaščitni elementi osebne izkaznice morajo omogočati vizualno, tehnično in laboratorijsko odkrivanje morebitnih ponaredkov.
4. Izvajalec mora izpolnjevati naslednje
zahteve:
– ustrezna tehnična opremljenost, kadrovska zasedba, organizacija proizvodnje
in grafična infrastruktura, ki omogoča kvalitetno in zanesljivo izdelovanje osebnih izkaznic v obratu na ozemlju Republike Slovenije,
– ustrezna informacijska infrastruktura,
ki omogoča kvalitetno, zanesljivo in varno
personalizacijo osebnih izkaznic preko telekomunikacijske povezave izdelovalca z informacijskim sistemom Ministrstva za notranje zadeve,
– zanesljiv in kvaliteten dobavitelj materiala za izdelavo osebne izkaznice,
– zagotavljanje permanentnega kemičnega in fizikalnega nadzora nad materialom in
posameznimi postopki izdelave osebne izkaznice,
– tehnični sistem protivlomnega varovanja prostorv za izdelavo in personalizacijo
osebnih izkaznic ter skladiščenje materiala
za izdelavo osebnih izkaznic, ki omogoča
prenos alarmnega sistema na enoto policije,
– tehnični sistem pritipožarne zaščite
prostorov za izdelavo in personaliziranje
osebnih izkaznic, ter skladiščenja materiala
za izdelavo osebnih izkaznic, ki mora omogočati prenos alarmnega sistema na poklicno gasilsko enoto,
– predpisana varnostna pravila o nadzoru in kontroli dela in gibanja v prostorih za
izdelavo in personalizacijo osebnih izkaznic ter skladiščih materiala za izdelavo osebnih izkaznic proizvodov.

Št. 110-1/97
Ob-2830
Na podlagi določil zakona o proračuna
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: dobavo posipnih materialov – soli za
posipanje cestišč proti poledici po
Republiki Sloveniji
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 2. do 11.
7. 1997, strokovne informacije pa vam posreduje Polona Fazarinc, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
300,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so ponudbena cena, kvaliteta soli, reference ponudnika,
pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika na doslej sklenjenih
pogodbah in vključevanje domačih prevoznikov.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 7. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za »Sol 1998« –
P.F.
Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije
za ceste
Št. 0044/1-308/32-97
Ob-2843
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in odredbe o obvezni vsebini razpisne dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97) objavlja Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– usposobljenost izvajalca za izdelavo
vlog za izdajanje osebnih izkaznic, obrazcev osebnih izkaznic ter izdelovanje in personaliziranje novih slovenskih osebnih izkaznic,
– informacijska infrastruktura za personalizacijo osebnih izkaznic,
– kadrovska struktura,
– proste kapacitete ponudnika,
– kemični in fizikalni nadzor nad postopki izdelave osebnih izkaznic,
– varovanje postopkov izdelave in personalizacije osebnih izkaznic,
– finančno stanje,
– podatki o sklenjenih poslih v obdobju
zadnjih šestih mesecev.
6. Podrobnejša navodila za pripravo ponudbe so razvidna iz razpisne dokumentacije.
Vsi zaiteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 1. 7. 1997
do 11. 7. 1997 med 8. in 10. uro, na MNZ
RS, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, pri Marjanu Antončiču tel. 172-45-75, kjer lahko
dobijo tudi vse dodatne informacije za pripravo ponudbe.
Ponudniki morajo pri dvigu razpisne dokumentacije predložiti pooblastilo o zastopanju v dveh izvodih, ter potrjen virmanski
nalog o plačilu razpisne dokumentacije v
vrednosti 7.000 SIT.
Plačilo se izvrši na žiro račun MNZ RS
št. 50100-637-55284 (sklic na številko
308/32-97).
7. Izdelovalec mora en mesec po sklenitvi pogodbe o izdelovanju vlog za izdajanje
osebnih izkaznic, obrazcev osebnih izkaznic ter izdelovanje in personaliziranje novih
slovenskih osebnih izkaznic, Ministrstvu za
notranje zadeve dostaviti testne primerke
vseh tipov slovenske osebne izkaznice.
Izdelovalec mora, v roku treh mesecev
po verifikaciji testnih primerkov izdelovanja vlog za izdajanje osebnih izkaznic in
obrazcev osebnih izkaznic, pričeti z rednim
izdelovanjem in personaliziranjem novih
slovenskih osebnih izkaznic.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo, naslov, vrste dejavnosti ponudnika,
– izpolnjeno, podpisano in žigosano razpisno dokumentacijo,
– veljavno registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je razpis, overjeno
na sodišču. Datum overitve na dan odpiranja ne sme biti starejši kot tri mesece,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– podatke o finančnem stanju podjetja
BON 1 in BON 2, bilanco stanja in bilanco
uspeha za pretklo leto ter revizijsko poročilo,
– referenčno listo,
– podatke o prostih kapacitetah ponudnika ter o prosti tehnični zmogljivosti,
– izjava, da se razpisni komisiji omogoči
ogled proizvodnih prostorov za izdelavo
osebne izkaznice,
– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
– izjavo, da ni plačilno nezmočen, pod
prisilno poravnavo, v stečaju, v likvidaciji,
– izjavo, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet

sodne preiskave, ter da njegovo poslovanje
ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– dokazilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom,
– izjavo, da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT, izdane s strani prvovrstne banke.
9. Ponudba naj vsebuje informativno ceno vloge za izdajo osebne izkaznice, obrazca osebne izkaznice ter izdelovanja in personalizacije nove slovenske osebne izkaznice.
10. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno in ne bo ustrezno opremljena, bo izločena iz nadaljnje obravne.
Upoštevane bodo le ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo dvignili originalno razpisno dokumentacijo.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz 8. točke javnega razpisa, bodo
izločene iz nadaljne obravnave.
Ponudbe, za katere se bo ugotovilo, da
vsebujejo neresnične podatke, bodo izločene
iz nadaljnje obravnave.
11. Ponudbe pošljite priporočeno, ali
vročite v sprejemno pisarno na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1000 Ljubljana, najpozneje do 1. 8. 1997 do
12. ure.
12. Kuverta mora biti označena: Ne odpiraj – javni razpis št. 308/32 – 97.
Na ovojnici mora biti točen naslov ponudnika.
13. Odpiranje ponudb bo dne 4. 8. 1997
ob 9. uri v prostorih Visoke policijsko-varnostne šole, Kotnikova 8a, Ljubljana.
14. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
15. Na osnovi dvostopenjskega javnega
razpisa bodo ponudniki, katerih ponudba ne
bo zavrnjena, povaljeni k oddaji ponudbe
po dokončni razpisni dokumentaciji.
16. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

IV. Specifikacijo, lokacije organov ter
dodatne informacije za izdelavo ponudbe
dobijo interesenti na Minsitrstvu za okolje
in prostor, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1b, Ljubljana.
VI. Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime ponudnika z navedbo pooblaščene osebe.
2. Dokazilo o registraciji, ki ni starejša
od treh mesecev.
3. BON 1, 2 oziroma 3 za podjetja, za
obrtnike pa obrtno dovoljenje.
4. Reference.
5. Cene za blago po specifikaciji morajo
biti:
– določene v SIT,
– oblikovane fco kupec,
– s posebej prikazanim prometnim davkom,
– oblikovane na dan 1. 7. 1997 in fiksne
za nadaljnjih šest mesecev (cene se od 1. 1.
1998 usklajujejo glede na uradno objavljene podatke o gibanju drobnoprodajnih cen).
6. Tehnično propagandno gradivo za ves
ponujeni material.
7. Dobavne roke.
8. Popuste in druge ugodnosti.
9. Jamstvo za kvalitetno izvedbo posla
in kvaliteto materiala.
10. Ponudba naj upošteva rok plačila 30
dni po dobavi.
Dokumentacija ponudbe mora biti urejena v zgoraj navedenem vrstnem redu.
VII. Merila za izbor ponudnikov so naslednja:
1. cena,
2. kvaliteta materiala,
3. brezplačna dostava na različne lokacije,
4. celovitost ponudbe,
5. dobavni roki in plačilni pogoji,
6. jamstva,
7. popusti in durge ugodnosti,
8. reference ponudnika,
9. možnost dodatne ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico skleniti pogodbo za posamezno vrsto pisarniškega materiala z različnimi ponudniki, ki bodo za
konkreten material najugodnejši.
VIII. Postopek razpisa
1. Pondube morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS
za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
najkasneje do 21. 7. 1997 do 12. ure.
2. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za izbiro dobaviteljev pisarniškega materiala« ter točnim nazivom in naslovom
ponudnika.
3. Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1997
ob 10. uri v sejni sobi Uprave RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo imeti s seboj pisno
pooblastilo za zastopanje.
4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Vse informacije in pojasnila lahko dobite pri Vesel Milanu, Vojkova 1b, Ljubljana, telefon 17-84-000 ali osebno vsak delovni dan od 8. do 11. ure.
Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-2853
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Župančičeva 6, Ljubljana in
organi v sestavi – Ožje ministrstvo, Uprava
RS za varstvo narave, Urad RS za prostorsko planiranje, Inšpektorat RS za okolje in
prostor, na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in določb
zakona o financiranju javne porabe (Ur. l.
RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92- odločba US, 7/93 in 43/93-odločba US) objavlja
javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega
materiala
I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega
materiala v drugem polletju 1997 in v letu
1998.
II. Orientacijska vrednost razpisa za nabavo znaša 45,000.000 SIT.
III. Lokacija dostave: različne lokacije v
Ljubljani.
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Ob-2854
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Beltinci, Občinska
uprava, Mladinska ul. 2, Beltinci, objavlja

(dolžine 880 m, premer cevi 200mm, cevi
Duktil ali PEHD).
3. Orientacijska vrednost naročila znaša
ca. 5,000.000 SIT.
4. Predvideni rok začetka del je v mesecu juliju 1997 in dokončanje del do 31. avgusta 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega pondunika so:
– ponudbena cana,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok, garancija kakovosti izvedbe in garancija za tehnološko brezhibnost,
– tehnična usposobljenost ponudnika in
strokovnost z referencami,
– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
20 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na naslov: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. Ponudba mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo in zakonsko predpisanim postopkom.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako »Ne odpiraj –
ponudba – vodovod – Lipovci«.
8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudb ob 14. uri
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul 2,
Beltinci, v pisarni tajnika občinske uprave.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v zakonitem roku.
9. Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo razpisanih del vsak delovni dan med
9. in 12. uro na Občini Beltinci, Mladinska
ul. 2, po predhodni najavi. Potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe posreduje Janez Senica, dipl. ek. (tel
069/42-264).
10. Investitor si pridržuje pravico, spremeniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva lokalnih skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.
Občina Beltinci
občinska uprava

posreduje Lidija K. Zagorc, inž. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 7. 1997 do 12.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “IP novogradnje cestne povezave v Slovenski vasi.”
– L.K.Z.
Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1997 ob
13. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
dobavo in montažo notranje opreme v
otroškem vrtcu – jaslih v Beltincih
1. Naročnik: Občina Beltinci.
2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža notranje opreme v otroškem vrtcu
– jaslih v Beltincih – (pohištvo in igrala za
dva oddelka, skupni prostor in pisarno).
3. Orientacijska vrednost naročila znaša
ca. 7,000.000 SIT.
4. Predvideni rok začetka del je v mesecu juliju 1997 in dokončanje del do 14. avgusta 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega pondunika so:
– ponudbena cana,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok, garancija kakovosti izvedbe in garancija za tehnološko brezhibnost,
– tehnična usposobljenost ponudnika in
strokovnost z referencami,
– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
20 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na naslov: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. Ponudba mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo in zakonsko predpisanim postopkom. Možna je tudi delna ponudba samo za
določen sklop del.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako »Ne odpiraj –
ponudba – oprema – jasli – Beltinci«.
8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudb ob 14. uri
v prostorih občine Beltinci, Mladinska ul. 2,
Beltinci, v pisarni tajnika občinske uprave.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v zakonitem roku.
9. Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo razpisanih del vsak delovni dan med
9. in 12. uro na Občini Beltinci, Mladinska
ul. 2, po predhodni najavi. Potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe posreduje Emilija Kavaš (tel 069/42-264).
10. Investitor si pridržuje pravico, spremeniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva lokalnih skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.
Ob-2855
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Beltinci, Občinska
uprava, Mladinska ul. 2, Beltinci, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izgradnjo primarnega vodovoda
Bratonci–Lipovci
1. Naročnik: Občina Beltinci.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
primarnega vodovoda Bratonci–Lipovci

Št. 110-1/97
Ob-2839A
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: idejni projekt
novogradnje cestne povezave v Slovenski
vasi - podaljšek lokalne ceste
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 30. 6. do
4. 7. 1997, strokovne informacije pa vam

Št. 110-1/97
Ob-2839B
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: zemljiškoknjižna
in premoženjskopravna ureditev po
rekonstrukciji za cesto R 390/1407
Dekani-Lazaret
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 30. 6. do
4. 7. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Marko Kukanja, viš. upr. del. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
2,340.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 7. 1997 do 12.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Zemljiškoknjižna ureditev za cesto R 390 Dekani-Lazaret.” – M.K.
Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1997 ob
13. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/97
Ob-2839C
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), odred-
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be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija Republike
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

ponovni javni razpis
za oddajo del: dobava in montaža
avtomatskih števcev prometa na mejnih
prehodih in magistralnih cestah
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 30. 6. do
4. 7. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Dževad Kulenovič, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 7. 1997 do 12.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Dobava in
montaža avtomatskih števcev prometa.” –
D.K.
Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1997
ob 13. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije
za ceste
Št. 110-1/97
Ob-2840A
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo del: investicijska popravila
objektov ob AC za območje AC baze
Postojna in AC baze Ljubljana
Orentacijska vrednost del znaša:
18,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 7. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Svit Černe, dipl. inž.
(tel. 13-22-241).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 7. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: investicijska popravila objektov ob AC za območje AC baze Postojna in AC baze Ljubljana.”
Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Št. 110-1/97
Ob-2840B
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo del: izvedba zaščite desne
Brežine vkopa »Mali vrh« - armirano
betonski slopi s plohi med P252 P254+12 na AC odseku Malence Šmarje Sap
Orentacijska vrednost del znaša:
25,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 7. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Suzana Svetličič, dipl.
inž. (tel. 17-88-300).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 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: izvedba zaščite desne Brežine vkopa »Mali vrh«
- armirano betonski slopi s plohi med P252
- P254+12 na AC odseku Malence - Šmarje
Sap.”
Javno odpiranje ponudb bo 29. 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.

Ob-2844
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: AC Vrba–Črnivec–
Podtabor; izdelava projektov IP, PGD,
PZI, PZR
Orientacijska vrednost del znaša
218,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 7. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Marija Virant, dipl.
inž. (tel. 17-88-300).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 7. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: »Ne odpiraj, ponudba za: AC Vrba–Črnivec–Podtabor; izdelava projektov
IP, PGD, PZI, PZR.«
Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh pod odpiranju ponudb. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97
Ob-2840C
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

Ob-2841 A
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: investicijska popravila
objektov ob AC za območje AC baze
Slovenske Konjice
Orentacijska vrednost del znaša:
6,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 7. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Svit Černe, dipl. inž.
(tel. 13-22-241).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 7. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: investicijska popravila objektov ob AC za območje AC baze Slovenske Konjice.”

javni razpis
za oddajo del: idejna študija variant za
odsek AC Fram–Hajdina
Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 7. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Angel Poljanko, dipl.
inž. (tel. 062/224-559).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 8. 1997 do 8.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in označena: »Ne odpiraj, ponudba za: idejna študija variant za odsek AC Fram–Hajdina«.
Javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
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venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh pod odpiranju ponudb. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh pod odpiranju ponudb. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 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.

Ob-2841 D
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

Ob-2846 B
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava študije variant za
odsek AC Vrba–Črnivec (Peračica)
Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 7. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Marija Virant, dipl.
inž. (tel. 485-093).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 7. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: »Ne odpiraj, ponudba za: izdelava študije variant za odsek AC Vrba–Črnivec (Peračica).«
Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh pod odpiranju ponudb. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

javni razpis
za oddajo del: dokončna odmera severne
obvozne ceste z deviacijami v Ljubljani
AC Zadobrova–Tomačevo
Orientacijska vrednost del znaša:
10,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 7. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Damijana Borštnar,
inž. (tel. 17-88-300).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 8. 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: dokončna
odmera severne obvozne ceste z deviacijami v Ljubljani AC Zadobrova–Tomačevo«.
Javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 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.

Ob-2841 B
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: izgradnja ABC sistema na
CP Vransko
Orientacijska vrednost del znaša
170,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 7. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Borut Skubic, dipl.
inž. (tel. 063/725-273).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 31. 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: izgradnja ABC sistema na CP Vransko«.
Javno odpiranje ponudb bo 31. 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 pod odpiranju ponudb. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ob-2841 C
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo del: AC Celje–Ljubljana,
odsek Arja vas–Vransko; sanacija vozišč
poškodovanih občinskih cest v Občini
Žalec
Orientacijska vrednost del znaša
201,813.778 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 20.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
104/I, in sicer od 4. 7. 1997 dalje, strokovne
informacije vam posreduje Marjan Harjač,
dipl. inž. (tel. 063/725-273).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 31. 7. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: »Ne odpiraj, ponudba za: AC Celje–Ljubljana, odsek Arja vas–Vransko; sanacija vozišč poškodovanih občinskih cest
v Občini Žalec«.

Ob-2846 A
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo del: dokončna odmera vodnih
ureditev od AC Hoče–Arja vas
Orientacijska vrednost del znaša:
25,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 7. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Damijana Borštnar,
inž. (tel. 17-88-300).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 8. 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: dokončna
odmera vodnih ureditev ob AC Hoče–Arja
vas«.

Ob-2846 C
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo del: dokončna odmera
avtoceste z deviacijami in regulacijami
AC odseka Arja vas–Vransko
Orientacijska vrednost del znaša:
32,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 7. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Damijana Borštnar,
inž. (tel. 17-88-300).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 8. 1997 do 8.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in označena: »Ne odpiraj, ponudba za: dokončna
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odmera avtoceste z deviacijami in regulacijami AC odseka Arja vas–Vransko«.
Javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.

Predlog sklepa: za predsednico skupščine je imenovana Lahe Marija in za preštevalca glasov Tornar Jolanka in Lorber Srečko. Seji bo prisostvoval izbrani notar Friderik Bukovič.
3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
4. Informacija uprave delničarjem o lastninskem preoblikovanju Pogrebnega podjetja Maribor.
Predlog sklepa: informacija uprave družbe o poteku lastninskega preoblikovanja Pogrebnega podjetja se vzame na znanje.
5. Sestava in imenovanje članov nadzornega sveta in seznanitev s člani nadzornega
sveta, ki jih je imenoval svet delavcev.
Predlog sklepa: v nadzorni svet so – na
podlagi predloga Mestne občine Maribor –
imenovani:
1. Valter Pristovnik,
2. Konrad Černčič,
3. Mihael Kovačič,
4. Boris Škerbinek.
Predsednik seznani prisotne, da je svet
delavcev v nadzorni svet imenoval naslednja dva člana:
5. Cussigh Danica,
6. Lorber Srečko.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: statut delniške družbe
Pogrebno podjetje Maribor se spremeni v
predlagani vsebini.
7. Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta in določitev enkratne nagrade
članom začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripadajo nagrade v predlagani višini.
Članom začasnega nadzornega sveta pripada enkratna nagrada v predlagani višini.
8. Imenovanje revizijske hiše za leto
1997.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko hišo za leto 1997 je imenovana družba
Dubarič d.n.o., Ljubljana.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo najmanj 30 minut
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na upravi podjetja od
27. 6. 1997 do 30. 7. 1997 med 10. in
12. uro.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
predloge k posameznim točkam dnevnega

reda oddajo pisno začasni upravi v sedmih
dneh od sklica skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 14. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višini zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Pogrebno podjetje Maribor d.d.
začasna uprava

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-2780
Na podlagi nasprotnega predloga, ki ga
je vložila Pid Mercata 1 d.d. Ljubljana na
sklic 2. skupščine družbe Pletilja Litija d.d.
in sklepa uprave družbe Pletilja Litija d.d. z
dne 20. 6. 1997, objavljamo
razširitev oziroma dopolnitev
dnevnega reda 2. seje skupščine sklicane
za dne 7. 7. 1997
Oblikujeta se dve novi točki dnevnega
reda, ki se uvrstita pod zaporedno št. 4 in 5,
ostale točke dnevnega reda pa se ustrezno
preštevilčijo. Skladno s temi spremembami
se spremeni tudi besedilo pod 6. točko:
4. Sklep o spremembi statuta
Predlog sklepa: statut se spremeni po
predlogu Pid Mercata 1.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: za dobo štirih let se izvolijo člani nadzornega sveta, predstavniki
delničarjev.
6. Razrešitev članov uprave
Skladno z zgornjimi sklepi se razrešijo
člani uprave in namestniki članov uprave.
Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 12. do 14. ure.
Pletilja d.d.
uprava
Ob-2758
Na osnovi 7.2. točke statuta delniške
družbe Pogrebno podjetje Maribor d.d. in v
skladu z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
I. skupščino
Pogrebnega podjetja Maribor d.d.,
ki bo v sredo, 30. 7. 1997 v prostorih
Obrtne zbornice Maribor, Titova 63, s pričetkom ob 13. uri.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red, kot
je bil predlagan v objavi sklica skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Ob-2742
Uprava družbe Izoterm-Plama, d.d., proizvodnja izolacijskih izdelkov Podgrad, vabi delničarje na
3. skupščino
Izoterm-Plama, d.d., Podgrad,
ki bo dne 31. 7. 1997 ob 12. uri na sedežu podjetja Podgrad b.št., Podgrad.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti. Uprava otvori
skupščino in ugotovi, da je na skupščini
zastopanih toliko delnic, da skupščina lahko zaseda.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja ter obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov, notarja in zapisnikarja. Na osnovi poročila preštevalcev
glasov predsednik skupščine ugotovi sklepčnost skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
4. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1996:
– poročilo uprave o poslovanju v letu
1996 in informacija o planu poslovanja v
letu 1997,
– poročilo o opravljenem revidiranju računovodskih izkazov,
– mnenje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 v predloženih besedilih.
5. Obravnava in odločanje o sklepu o
pokrivanju izgube za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o pokrivanju izgube za leto 1996 v predloženem
besedilu.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja v
letu 1997 se imenuje predlagano revizorsko
podjetje.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet, razen pod 6. točko, kjer je predlagatelj nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila
za zastopanje na skupščini je potrebno dati
v hrambo na sedežu delniške družbe vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec naj najavi svojo
udeležbo na skupščini najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Prosimo udelžence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
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cev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe obrazlaga ter druge informacije so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v kadrovsko splošni službi vsak delovnik od 10. do
12. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega sklica svoje pripombe ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi. Uprava in 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, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Izoterm-Plama, d.d., Podgrad
uprava

ma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti predloženo družbi pred
zasedanjem skupščine.
Delničarje prosimo, da prevzamejo glasovnice najkasneje eno uro pred začetkom
skupščine zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnosti.
Če skupščina ob napovedanem času 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.
Investbiro Koper, d.d.,
uprava družbe

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
udeležbo ter deponirajo pooblastilo.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsem delničarjem vsak delovni dan v kadrovsko splošnem sektorju uprave delniške
družbe od 10. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina po polurnem odmoru zopet sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število na skupščini
prisotnih delničarjev.
Avto Celje, d.d.,
predsednik uprave

Ob-2743
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke statuta Investbiro Koper, d.d., Koper, Trg Brolo 12 sklicujem
2. sejo skupščine
družbe Investbiro Koper, d.d.,
ki bo dne 29. 7. 1997 ob 12.30 v sejni
dvorani Dijaškega doma v Kopru, Cankarjeva ulica 5 z naslednjim dnevnim redom:
1. Imenovanje delovnega predsedstva in
potrditev notarja.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine, dve preštevalki glasov in notar.
2. Sprejem letnega poročila uprave z
mnenjem revizorske hiše za leto 1996.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
o poslovanju v letu 1996 v naslednjih postavkah kot jih izkazuje revidiran izkaz stanja na dan 31. 12. 1996:
v tisoč SIT
stalna sredstva
182.207,
gibljiva sredstva
131.119,
skupaj aktiva
313.326,
kapital
228.170,
dolgoročne obveznosti
19.203,
kratkoročne obveznosti
65.953,
skupaj pasiva
313.326.
3. Predlog razporeditve dobička za leto
1996.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1996 v
višini 11,670.402,02 SIT se razporedi za
kritje izgube iz preteklih let.
4. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov za leto 1997 se imenuje revizijska družba Audit, d.o.o., iz Murske Sobote.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov pod 1., 2. in 3. točko
predlagata uprava in nadzorni svet, predlog
sklepa pod 4. točko predlaga nadzorni svet.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu uprave družbe
vsak delovni dan od 8. do 13. ure po objavi
tega sklica v Uradnem listu RS do dneva
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako A, B, C in D oziro-

Št. 768/97
Ob-2744
Na podlagi statuta delniške družbe Avto
Celje Trgovsko in servisno remontno podjetje d.d., Celje, Ljubljanska c. 11, uprava
družbe Avto Celje d.d. vabi delničarje na
2. sejo skupščine
družbe Avto Celje, d.d.,
v torek 29. 7. 1997, ob 9. uri v prostorih
A-Fininga d.o.o., Prešernova 8, Velenje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov ter imenuje se notar po predlogu sklicatelja.
2. Potrditev letnega poročila o poslovanju Avto Celje, d.d., za leto 1996 in revizorjevo poročilo o revidiranju računovodskih
izkazov za leto 1996.
Predlog sklepa:
a) Potrdi se letno poročilo o poslovanju
za leto 1996 s programom poslovanja Avto
Celje, d.d., za leto 1997, po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta.
b) Potrdi se revizorjevo poročilo o revidiranju računovodskih izkazov za leto 1996.
3. Sprememba določb statuta družbe in
sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba določb statuta družbe in sprejme se čistopis statuta družbe.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se predlagani član
nadzornega sveta družbe na predlog nadzornega sveta in uprave.
5. Sprejetje sklepa o uporabi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme predlog za delitev dobička za leto 1996.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja
Predlog sklepa: sprejme se predlog uprave in nadzornega sveta o imenovanju revizorske hiše Plus Revizija Ljubljana, za revizorja za leto 1997.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 23. 7. 1997 vknjižene na račun vrednostnih papirjev, ki se vodi pri klirinško
depotni družbi oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja deponirano na sedežu družbe.

Št. 40/97
Ob-2745
V skladu s 7.6 točko statuta delniške
družbe Avtoprevozništvo in servisi uprava
družbe sklicuje
2. skupščino
delničarjev APS, d.d.,
ki bo dne 31. 7. 1997 ob 10. uri na sedežu podjetja na Koroški 64 v Velenju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči,
dva preštevalca glasov, notar in zapisnikar.
3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
4. Obravnava letnega poročila o poslovanju za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju za leto 1996.
5. Obravnava in odločanje o uporabi dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o uporabi dobička za leto 1996.
6. Volitve nadomestnega člana in dveh
namestnikov člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se nadomestni član
in dva namestnika članov nadzornega sveta.
7. Potrditev statuta družbe.
Predlog sklepa: potrdi se statut družbe.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o
imenovanju revizorja.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine eno uro pred
začetkom zasedanja.
V sprjemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevze-
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ti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica
za udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo ter druge informacije so delničarjem na vpogled na sedežu
podjetja, v tajništvu, vsak delovnik od 8. do
10. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega vabila svoje morebitne naspotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočijo upravi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
APS, d.d., Velenje
uprava

bo na skupščini vsaj tri dni pred sejo
skupščine. Prijava bo veljavna s predložitvijo veljavne lastninske nakaznice in vpisnice imetnika ali zastopnika, ki je izpolnjena na Kompas sklad 4, d.d.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
naslednjega dne in v istih prostorih ob 16.
uri.
Udeleženci lahko glasovnice za ustanovno skupščino prevzamejo na dan skupčine
na sedežu družbe za upravljanje Divida, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, kjer je na vpogled
tudi statut in gradivo za zasedanje skupščine vsem delničarjem, in sicer vsak delavnik
ob 7. 7. 1997 dalje do 29. 7. 1997, med 9. in
11. uro.
Divida, d.d., Ljubljana

mu sporazumu, na skupščini zastopal vodja
programa notranjega odkupa.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
ime in priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo in sedež pooblastitelja in pooblaščenca.
Pooblastilo je neomejeno, razen če ni drugače navedeno.
Pravica do dividende
Delnica daje pravico do dividende vsem
tistim delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 10. 7. 1997.
Glasovanje na skupščini
Glasovanje o vsaki točki dnevnega reda
bo javno z glasovnicami, razen o 2. točki,
kjer bo glasovanje potekalo javno z dvigom
rok.
Opozorila
Dvorana bo odprta eno uro in pol pred
začetkom zasedanja. V tem času se bo pričelo deliti glasovnice. Če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Zamudniki nimajo pravice do sodelovanja in odločanja na skupčini.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled v pravni službi na
sedežu družbe vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
Kolinska, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Št. 26/97
Ob-2822
Divida, upravljanje investicijskih skladov, d.d., Ljubljana kot ustanovitelj družbe
Kompas sklad 4, Pooblaščene investicijske
družbe, d.d., Ljubljana, sklicuje
ustanovno skupščino družbe Kompas
sklad 4 Pooblaščene investicijske družbe,
d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek 31. 7. 1997, ob 14. uri v
Ljubljani, Dunajska 22 (soba 223).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Izvolitev organov skupčine (predsednika, dva preštevalca glasov) in imenovanje
notarja.
Predlog sklepa: skupčina izvoli organe
skupčine (predsednika, dva preštevalca glasov) in imenuje notarja.
3. Ustanovitveno poročilo in poročilo
ustanovitvene revizije.
Predlog sklepa: skupščina sprejme ustanovitveno poročilo in poročilo ustanovitvene revizije.
4. Obravnava in sprejem ugotovitvenega
sklepa o vpisu in vplačilu delnic in ugotovitvenega sklepa o določitvi pavšalne višine
ustanovitvenih stroškov.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni
sklep o vpisu in vplačilu delnic in ugotovitveni sklep o določitvi pavšalne višine ustanovitvenih stroškov.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za člane nadzornega sveta Darka Šifrerja, Mateja
Cvikla in Boštjana Smrekarja.
6. Sprememembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme statut
družbe s predlaganimi spremembami.
7. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega finančnega revizorja za leto
1997 revizijsko družbo RFR Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 106.
Udeležba in glasovanje
Delničarji so z izpolnitvijo lastninske nakaznice in vpisnice pooblastili družbo DIVIDA, upravljanje investicijskih skladov,
d.d., za uresničevanje glasovalne pravice iz
vplačanih delnic. Ne glede na navedeno, se
lahko seje skupščine udeležijo delničarji ali
pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo
na skupščini skladno s 10.2.1. točko statuta
Kompas sklad 4, d.d. prijavijo svojo udelež-

Ob-2823
Na podlagi 17. člena statuta uprava družbe sklicuje
3. redno sejo skupčine
delničarjev družbe,
ki bo v petek 25. 7. 1997, s pričetkom ob
11. uri v Kulturnem domu Španski borci,
Zaloška cesta 61, Ljubljana.
Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in pregled dnevnega reda.
2. Imenovanje delovnih teles in notarja.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
kandidati za delovna telesa skupčine in notarja.
3. Potrditev sprememb poslovnika o delu skupčine Kolinske d.d.
Predlog sklepa: potrdi se predlagane
spremembne poslovnika o delu skupščine
Kolinske d.d.
4. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 skupaj s poročilom revizorja.
5. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za
razdelitev dobička.
6. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe se imenuje predlagana
revizorska hiša Coopers & Lybrand d.d.,
Ljubljana.
7. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se predlagani član
nadzornega sveta.
8. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se predlagani član
nadzornega sveta.
Pogoji udeležbe na skupščini
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji z delnicarji oznake A, B, C, G in H, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 24. 6. 1997. Vsaka delnica
daje delničarju en glas.
Udeležbo na skupščini je potrebno najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijaviti upravi družbe. (Najkasneje
do vključno dne 22. 7. 1997).
Pooblaščenci delničarjev morajo svoja
pooblastila deponirati na upravi družbe vsaj
10 dni pred zasedanjem skupščine. (Najkasneje vključno dne 15. 7. 1997).
V skladu s pravili notranjega odkupa bo
lastnike delnic iz notranjega odkupa in druge delničarje, ki so pristopili k delničarske-

Št. 371/97
Ob-2825
Na podlagi statuta delniške družbe Kristal Maribor, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje začasna uprava
I. skupščino
delniške družbe Kristal Maribor, d.d.,
ki bo v sredo, dne 23. julija 1997, v sejni
sobi podjetja Mariborski vodovod, Jadranska c. 24, Maribor, s pričetkom ob 10. uri z
naslednjim dnevnim redom:
1. Ovoritev skupčine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupčine.
Predlog sklepa: ugotovi se skepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupčine
in verfikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov. Seji bo
prisostvoval vabljen notar Miloš Lešnik.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta, se sprejme predlagano revidirano poslovno poročilo družbe za leto
1996.
5. Sklep o pokrivanju izgube za leto 1995
ter razporeditvi dobička za poslovna leta
1993, 1994 in 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep o kritju izgube iz leta 1995 v znesku 96,681.000 SIT,
ki se bo pokrivala iz poslovanja delniške
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družbe v naslednjih letih ter delitvi dobička
za leto 1993, 1994 in 1996 in sicer se čisti
dobiček za leto 1993 v višini 14,761.000
SIT, čisti dobiček za leto 1994 v višini
10,633.000 SIT, ter čisti dobiček za leto
1996 v višini 953.000 SIT z revalorizacijo
dobička v višini 7,385.000 SIT, kar skupaj
znaša 33,732.000 SIT ne razdeli med delničarje družbe ampak se v celoti razporedi v
rezerve družbe.
6. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997 imenuje Revizijska
hiša “Abeceda” Ptuj.
7. Obravnava in sprejem I. sprememb
statuta.
Predlog sklepa:
Sklep št. 7.1
Na predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta se črta dosedanje besedilo
10. člena statuta delniške družbe in sprejme
novo besedilo tega člena, ki glasi:
“Nadzorni svet šteje 5 članov. Vsi člani
nadzornega sveta imajo enake pravice in
dolžnosti, če ni s tem statutom določeno
drugače.
Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev, ki ju izvoli svet delavcev. Ta določba velja dokler je v veljavi
zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS, št. 42/93) v delu, ki zahteva
tako sestavo. Ob morebitni spremembi tega
zakona je potrebno to določbo ponovno vnesti v ta statut.
Sklep št. 7. 2
V skladu s sprejetimi spremembami iz
sklepa št. 7. 1. se izdela čistopis statuta družbe, ki ga podpiše predsednik skupščine. Za
izdelavo čistopisa in njegovo predložitev registru je zadolžena uprava družbe.
8. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet
delavcev.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta.
Skupščina je sklenila, da se v skladu z
veljavnim statutom družbe za člane nadzornega sveta-predstavnike delničarjev izvolijo:
1. Burnik Dušan – član nadzornega sveta,
2. Lešnik Tomislav – član nadzornega
sveta.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev na svoji seji dne 16. 6. 1997 za člana
nadzornega sveta-predstavnika delavcev izvolil:
3. Kohek Stanislava – član nadzornega
sveta-predstavnik delavcev.
Skupščina je sklenila, da se v skladu s
sprejetimi spremembami 10. člena statuta
družbe za članico nadzornega sveta-predstavnico delničarjev izvoli:
4. Zajec Irena – članica nadzornega
sveta.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev v skladu s sprejetimi spremembami 10.
člena statuta družbe na svoji seji dne 16. 6.
1997 za člana nadzornega sveta-predstavnika delavcev izvolil:
5. Vidnar Alojza-Slavka–član nadzornega sveta-predstavnik delavcev.

Mandat članov nadzornega sveta, ki so
bili izvoljeni v skladu s prejetimi spremembami 10. člena statuta družbe nastopi z registracijo I. sprememb statuta pri pristojnem
registrskem sodišču.
9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega sveta določi sejnina v višini tolarske protivrednosti 100 DEM za člane nadzornega sveta
in tolarska protivrednost 200 DEM za predsednika nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico do udležbe na skupčino in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo skupščine delnice delniške družbe Kristal Maribor, d.d. vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri družbi, neposredno,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan na sedežu družbe
pri Jožetu Lorberju od 23. junija 1997 do
23. julija 1997, od 8. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Kristal Maribor, d.d.
začasna uprava

3. Potrditev dnevnega reda.
4. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in uporabi dobička za leto 1996.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 1997.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k 2. točki:
Izvolijo se predsednik skupščine, 2 (dva)
preštevalca glasov, ter imenujeta zapisnikar
in notarko po predlogu sklicatelja.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov,
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa k 3. točki:
Potrdi se predlagani dnevni red:
Predlog sklepa k 4. točki: Sprejme se
predlagano letno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa k 5. točki:
Sprejme se sklep o ugotovitvi in uporabi
dobička za leto 1996 v predlagani obliki.
Predlog sklepa k 6. točki:
Za revizorja se imenuje družbo RFR
Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda, je delničarjem
na vpogled v tajništvu Uprave, na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V.
nadstropje, vsak delovnik od 9. do 12. ure, v
času od dneva objave, pa do vključno 5. 8.
1997.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda, mora biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po objavi tega sklica, v tajništvu Uprave na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V.
nadstropje.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini,
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci, ali zastopniki, ki najkasneje 3 (tri) dni pred skupščino
v tajništvu Uprave na sedežu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V. nadstropje,
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek, ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum, ter podpis pooblastistelja; za pravne osebe pa ime in priimek,
ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja). Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščino.
Vsaka navadna delnica daje delničarju 1
glas.
Prednostne delnice nimajo glasovalne
pravice.
O vseh točkah dnevnega reda, je glasovanje z glasovnicami.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina
bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne, tj. 6. 8. 1997 ob 14.
uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat ve-

Št. 111/97
Ob-2824
Na podlagi 29. točke statuta delniške
družbe, sklicujemo
2. skupščine
družbe I & I, Avtobusni prevozi,
delniška družba, s sedežem v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32,
ki bo v sredo, dne 6. 8. 1997 ob 13. uri, v
sejni dvorani poslovne stavbe Intereurope
d.d., Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev
sklepčnosti.
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ljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
I & I d.d.
uprava

sklic) istega dne ob 12.30 na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Tiskarna Novo mesto, d.d.,
direktor

Ob-2826
Na podlagi 19. člena statuta družbe sklicujem
2. sejo skupščine
delničarjev,
ki bo 31. julija 1997 ob 11. uri v sejni
sobi Tiskarne Novo mesto, d.d., v Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsedujočega skupščine, določitev notarja in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči za
vodenje skupščine, določi se notarja in dveh
preštevalcev glasov po predlogu direktorja.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1996 z revizijskim mnenjem in mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1996 z revizijskim mnenjem
in mnenjem nadzornega sveta.
4. Sprejem predloga delitve dobička.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o delitvi dobička po predlogu direktorja in mnenju nadzornega sveta.
5. Sprejem predloga spremembe statuta
družbe iz čistopisa statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta družbe s čistopisom po predlogu direktorja in mnenju nadzornega sveta.
6. Poročilo o nakupu novih poslovnih
prostorov v Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
nakupu novih poslovnih prostorov v Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Predlog sklepa: imenuje se pooblaščenega revizorja družbe po predlogu nadzornega sveta.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na novem sedežu družbe v Vavpotičevi 19, Novo
mesto, pri direktorju, vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki obrazložen in vložen v sedmih
dneh po objavi tega sklica.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak delničar družbe sam ali po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku pod pogojem, da na sedežu družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem (do 29. 7. 1997) prijavi svojo
udeležbo s predložitvijo (deponiranjem) potrdila o izdanih delnicah ali pooblastila skupaj s potrdilom o izdanih delnicah.
Način poslovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
glasujejo na skupščini z glasovnicami, ki
jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pol uro
pred začetkom zasedanja do ure, ki je določena za začetek seje skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi

Ob-2827
Začasna uprava Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska
ul. 2, Maribor vabi delničarje na

izgube za leta 1993, 1994, 1995 in 1996 v
predloženem besedilu.
10. Povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: na podlagi 182. in
309. člena zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93) in določil akta o lastninskem preoblikovanju družbe Informatika, podjetje za informacijske storitve in inženiring, d.o.o., Maribor ter statuta Informatika, informacijske storitve in inženiring,
d.d., Maribor z dne 4. 4. 1997 je skupščina
na 1. redni seji dne 29. 7. 1997 sprejela
naslednje sklepe o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic:
10.1. Osnovni kapital družbe Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d.,
Maribor, se poveča s 66,310.000 na
163,330.000 SIT. Za povečanje osnovnega
kapitala se izda 9.702 novih navadnih (rednih) imenskih delnic po nominalni vrednosti 10.000 SIT za eno delnico.
Družba izda 9.702 novih navadnih imenskih delnic po nominalni vrednosti 10.000
SIT za eno delnico, kar pomeni, da je skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic
97,020.000 SIT.
Prodajna cena ene delnice je 21.635,71
SIT, kar pomeni, da skupna prodajna vrednost celotne izdaje 9.702 delnic znaša
209,909.658,42 SIT.
Vplačani znesek nad nominalno vrednostjo delnic v celoti povečuje celotni kapital kot vplačani presežek kapitala v višini
112,889.658,42 SIT.
10.2. Delnice te izdaje so navadne (redne) in glasijo na ime, izdajo pa se v nematerializirani obliki.
10.3. Vse delnice te izdaje predstavljajo
en razred. Celotna izdaja predstavlja zaprto
izdajo po določbah 5. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 6/94) in
je tako namenjena največ 30 v naprej znanim kupcem, ki se zavežejo, da bodo odkupili celotno izdajo delnic.
10.4. Vsaka delnica daje delničarju enake pravice, kot delnice prejšnje izdaje. Ena
delnica daje imetniku pravico do enega glasu pri upravljanju na skupščini družbe in
pravico do dividende v skladu s sklepom
skupščine družbe od prvega polnega leta
poslovanja družbe s povečanim kapitalom
po tej izdaji in pravico do ustreznega dela
preostalega premoženja po likvidaciji ali
stečaju družbe.
10.5. Na osnovi določil tretjega odstavka 313. člena zakona o gospodarskih družbah in v skladu z drugim odstavkom 4.11.
točke statuta Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d., se v celoti izključi
prednostna pravica dosedanjih delničarjev
do vpisa novih delnic te izdaje.
10.6. Ponudba delnic se opravi v 30 dneh
po sprejetju tega sklepa na skupščini in na
način, opredeljen v drugi alinei prvega odstavka 5. člena zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Ur. l. RS, št. 6/94) tako se delnice
ponudijo največ 30 vnaprej znanim kupcem, ki podajo izjavo, da bodo vpisali in
vplačali celotno izdajo delnic.
Vpis in vplačilo delnic bodo lahko izvedli kupci, ki bodo predhodno podpisali
nepreklicno zavezo nakupu delnic s tem, da
je teh kupcev lahko skupaj največ 30.

1. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in
inženiring, d.d.
Okrožno sodišče v Mariboru je dne 21.
4. 1997 registriralo delniško družbo in potrdilo statut. Začasna uprava ugotavlja, da so
s tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine.
Začasna uprava sklicuje skupščino dne 31.
7. 1997 ob 10. uri na sedežu družbe Vetrinjska 2, Maribor.
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. Uprava obvesti
skupščino o notarju, ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Na predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta se izvoli: za predsednika
skupščine Franc Kokalj, za preštevalca glasov Irena Lorencin in Nada Vareško.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti. Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Seznanitev z dnevnim redom. Predsednik seznani skupščino z dnevnim redom.
5. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja družbe.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina delničarjev se seznani s potekom lastninskega
preoblikovanja.
6. Obravnava in odločanje o spremembah in dopolnitvah statuta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina za revizorja imenuje družbo Audit, d.o.o. iz Murske Sobote za poslovna leta 1996, 1997 in 1998.
8. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1996.
Mnenje začasnega nadzornega sveta: začasni nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme letno poročilo uprave za leto 1996
v predloženem besedilu.
Predlog sklepa začasne uprave: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1996 v
predloženem besedilu.
9. Obravnava in odločanje o razporeditvi dobička in pokrivanju izgube za leta
1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina sprejme
sklep o razporeditvi dobička in pokrivanju
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10.7. Delnice se vpisujejo na sedežu
družbe od 1. 10. 1997 do 1. 11. 1997 in
vplačajo v roku 15 dni od dneva spisa na ŽR
družbe.
V primeru, da delničarji ne bi vplačali
vpisanih delnic v skladu s predhodnim odstavkom, bodo morali za čas zamude plačila
plačati zamudne obresti v višini zakonsko
določene zamudne obrestne mere.
V primeru, da v roku iz prvega odstavka
ne bodo vpisane in vplačane vse delnice te
izdaje, bo nadzorni svet Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d., sprejel
ugotovitveni sklep, da nova izdaja delnic ni
uspela. V tem primeru se vplačnikom v roku 60 dni od ugotovitve neuspešnosti vrnejo vplačana denarna sredstva revalorizirana
s stopnjo rasti cen na drobno v Republiki
Sloveniji v preteklem mesecu, povečana za
4 odstotne točke na leto.
10.8. Delnice se morajo v celoti vplačati
v denarju.
10.9. Delnice morajo biti v celoti vplačane pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
10.10. Delnice so prenosljive po določbah 5. in 8. člena zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Ur. l. RS, št. 6/94).
10.11. Izdajatelj bo za vplačane delnice
v 30 dneh po zaključeni prodaji predal začasnice oziroma potrdila o lastništvu novih
delnic.
10.12. Nadzorni svet Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d., bo sprejel ugotovitveni sklep, da je prodaja novih
delnic uspela, ko bo prodana celotna izdaja
delnic.
10.13. Glede določil, ki jih ne ureja ta
sklep, se uporabljajo določila statuta Informatika, informacijske storitve in inženiring,
d.d.
10.14. Skupščina pooblašča nadzorni
svet družbe, da v skladu s tem sklepom po
potrebi sprejme potrebne sklepe, s katerimi
podrobneje uredi postopke in pogoje v zvezi z izdajo in prodajo delnic te emisije, ki so
potrebni za uspešno realizacijo tega sklepa.
10.15. Skupščina prenaša pooblastilo za
spremembo statuta, ki zadeva uskladitev
njegovega besedila s tem sklepom sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet družbe.
11. Volitve članov nadzornega sveta. Začasni nadzorni svet predlaga kandidate za
člane nadzornega sveta: Jože Bertalanič,
Marija Božič, Karlo Skrt in Andreja Ulbin.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvede volitve članov nadzornega sveta.
12. Seznanitev skupščine s člani nadzornega sveta, ki so jih izvolili organi soupravljanja delavcev družbe.
13. Obravnava in določitev nagrad članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: določijo se nagrade članom nadzornega sveta v predlagani višini.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi Klirinško-depotne
družbe, d.d., dne 25. 7. 1997 in ki pisno
prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred pričetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, je na
sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan
pri Ireni Lorencin od 10. do 12. ure pri
Marjeti Cvar od 10. do 12. ure v poslovnih
prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega
reda, glede katerih žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Informatika, d.d., Maribor
začasna uprava družbe

4. Razporeditev čistega dobička za leto
1996.
Predlog sklepa
Čisti dobiček družbe za leto 1996 v višini 90,009.291 SIT se razporedi na:
– rezerve družbe v višini 43,756.131 SIT
in
– za dividende delničarjem v višini
46,253.160 SIT.
Dividende v znesku 40 SIT bruto na delnico se izplačajo delničarjem, ki so vpisani
v delniško knjigo družbe na dan seje skupščine najkasneje do 30. 9. 1997.
5. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev novega nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta.
5.2. Izvoli se nov nadzorni svet po predlogu začasnega nadzornega sveta:
– Jože Šturm, dipl. inž., zaposlen v Domelu,
– Ciril Markelj, inž., zaposlen v Domelu,
– Primož Pegam, ek., zaposlen v Jelovci.
Svet delavcev Domela je imenoval naslednje člane:
– Minka Benedičič, dipl. ek., Ciril Šinkovec in Franc Žaberl.
6. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta se določi sejnina v višini 400 DEM neto v
tolarski protivrednosti, za predsednika nadzornega sveta pa 500 DEM neto v tolarski
protivrednosti. V primeru pozitivnega poslovanja družbe se določi nagrada za člane
nadzornega sveta v višini do ene mesečne
neto plače uprave.
7. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1997 se imenuje revizijska
družba Coopers & Lybrant iz Ljubljane.
Gradivo za skupščino družbe bo na razpolago vsem delničarjem v tajništvu družbe
vsak delovni dan med 9. in 13. uro, od dneva objave dalje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki, ki se najkasneje do vključno petka, 25. 7. 1997, pisno prijavijo v tajništvu
družbe. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih bodo delničarji, pooblaščenci ali zastopniki prejeli ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in mora biti najkasneje
ob prijavi udeležbe predloženo v tajništvu
družbe.
Skupščina je sklepčna, če je prisotno več
kot 15% vseh glasov. Kolikor v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega
dne ob 13. uri na mestu prvega sklica. Ob
ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da pridejo na
sejo pol ure pred sklicom skupščine zaradi
razdelitve glasovnic.
Domel, d.d., Železniki
začasna uprava

Ob-2828
Na podlagi 39. člena statuta začasna
uprava ob soglasju začasnega nadzornega
sveta družbe Domel, d.d., sklicuje
prvo skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 29. 7. 1997 ob 12. uri v dvorani Kulturnega doma, Železniki, Trnje 39, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost in
izvolijo predlagani organi skupščine.
2. Razporeditev rezultatov poslovanja za
leto 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: izguba za leto 1993 v
znesku 259,059.000 SIT se delno pokritje iz
rezultatov poslovanja v letu 1994 v znesku
50,000.000 SIT ter v letu 1995 v znesku
63,497.000 SIT; preostanek izgube se pokrije v breme rezultatov poslovanja v
63,497.000 SIT; preostanek izgube se pokrije v breme rezultatov poslovanja v naslednjih letih. Čisti dobiček za leta 1994 v
znesku 7,152.072 SIT in iz leta 1995 v znesku 33,151.452 SIT se razporedi v rezervne
družbe.
3. Letno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 1996.
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Ob-2842
Na podlagi 40. člena statuta družbe Nama, Trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana,
Tomšičeva 1 uprava sklicuje

danja zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega prevzema glasovnic.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Nama, d.d.
uprava

Univerza predloži s članicami usklajeno
prijavo.
4. Univerza oziroma koncesionirani zavod pošljejo prijave na razpis najkasneje do
21. 8. 1997 in sicer na naslov Ministrstvo za
šolstvo in šport, Sektor za visoko šolstvo,
Dalmatinova 2/14, Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo in šport

skupščino delničarjev
ki bo 30. julija 1997 ob 13. uri na sedežu
družbe Nama, Trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana, Tomšičeva 1 z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: izvoli se predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1996 z mnenjem pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se poročilo uprave in mnenje
nadzornega sveta o poslovanju družbe ter
revidirane finančne izkaze v letu 1996.
4. Predlog o delitvi dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: po predlogu uprave in s soglasjem
nadzornega sveta se dobiček družbe, izkazan za leto 1996, ki je v višini 7,424 miliona
SIT razporedi na sredstva rezerv.
5. Predlog razrešitve enega člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev in
izvolitev nadomestnega člana.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
5.a) sprejme se predlog nadzornega sveta o razrešitvi enega člana - predstavnika
delničarjev zaradi odreka članstva po lastni
želji.
5.b) imenuje se novega člana po predlogu nadzornega sveta in sicer Aleksandro
Kačar.
6. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za revizijo poslovanja v letu 1997 se
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Deloitte & Touche, d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev je na voljo v tajništvu uprave
vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe Nama, Tomšičeva 1,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki skladno z 41. členom statuta Nama, d.d. vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave Nama, Trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana, Tomšičeva 1, pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zase-

Razne objave

Št. 22/97
Ob-2751
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
razpis
za sofinanciranje gostujočih
visokošolskih učiteljev v letu 1998
1. Sofinanciranje je namenjeno pospeševanju vključevanja priznanih tujih visokošolskih učiteljev v dodiplomski, izjemoma
pa tudi podiplomski študij na univerzah in
koncesioniranih visokošolskih zavodih.
Enakovredno bodo upoštevana vsa študijska področja, prednostno pa bodo obravnavane vloge za sodelovanje, ki temeljijo na
zaključenih TEMPUS ali drugih EU projektih (ERASMUS) in vloge za kandidate, ki
doslej še niso bili vključeni v sofinanciranje.
2. Pogoji za sofinanciranje:
– predlagani kandidat ima naziv redni
profesor, ali enakovredni tuji naziv;
– kurz gostujočega profesorja obsega
najmanj 15 ur predavanj oziroma seminarjev;
– izvedba kurza je javno objavljena,
– v okviru kurza študentje opravijo vsaj
del študijskih obveznosti (npr. seminarska
naloga), ki je sestavina ocene pri predmetu;
– gostovanje traja praviloma najmanj 14
dni, vendar ne dlje kot 60 dni; poleg tega bo
ministrstvo 10 visokošolskim učiteljem zagotovilo sredstva za 6 mesečno sodelovanje
v dodiplomskem študiju.
3. Prijave na razpis morajo vsebovati:
– kandidatove biografske in bibliografske podatke vključno s točnimi podatki o
nazivu;
– seznam dosedanjih gostovanj v pedagoškem procesu;
– osnovo za povabilo oziroma sodelovanje (naslov in številka TEMPUS JEP ali
drugega projekta EU, medfakultetna, meduniverzitetna pogodba ipd.);
– predstavitev programa, ki ga bo gost
opravil, vključno z obveznostmi študentov.

Ob-2797
Na podlagi sklepa stečajnega senata, opr.
št. 22/96 z dne 14. 11. 1996 in sklepa stečajnega senata z dne 11. 6. 1997 se razpiše
javna dražba
Predmet prodaje
A) Nepremičnina-gradbeni objekti in
zemljišče, ki leži na parcelah št. 6912 in
6911/1, k.o. Portorož. Površina zemljišča
znaša 2295 m2 (po podatkih iz zemljiške
knjige), neto površina objekta je naslednja:
– klet – 147,08 m 2,
– pritličje – 547,36 m2
– nadstropje – 58,19 m 2
– podstrešje – 31,42 m2,
Skupaj – 784,05 m2 .
B) Premičnine (kompletna oprema kuhinje, stara ca. 2 leti, opremljeni pomožni prostori in restavracija s šankom ter vrtne garniture.
Osnovni objekt je bil zgrajen 1917, leta
1970 je bil adaptiran in dozidan. V letu 1990
je bil dozidan prizidek ca. 180 m 2, leta 1995
je ta prizidek pogorel in je neuporaben kot
restavracijski prostor (brez ponovne adaptacije).
V kleti so skladiščni prostori in hladilnica, v pritličju, poleg vhodnega prostora še,
kuhinja, prostori restavracije in šank, sanitarije, namenski prostori, skladišča, garderobe, kotlarna in prostor za odpadke, v prvem nadstropju so 3 pisarne, kopalnica in
hodnik. Objekt je opremljen z vsemi inštalacijami in opremo ter je v uporabi (v najemu).
Prodajni pogoji
a) Prodaja bo na javni dražbi.
b) Izklicna cena za nepremičnine in premičnine, navedene pod A) B) je 138,222.000
SIT (poštena tržna vrednost po cenitvi sodnih cenilcev).
c) Nepremičnine in premičnine so v najemu za določen čas. Najemnik ima predkupno pravico.
d) Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe, ki imajo sedež v RS
oziroma so državljani RS in bodo predložile
potrjen virmanski nalog, potrjeno položnico
ali blagajniški prejemek o plačilu varščine
oziroma nepreklicno bančno garancijo prvovorstne banke s sedežem v Sloveniji.
Zastopniki pravnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti sklep o registraciji v RS
ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
fizična oseba pa potrdilo o državljanstvu
RS.
e) Dražitelji morajo najkasneje dva dni
pred javno dražbo, plačati polog varščine v
višini 16,000.000 SIT na žiro račun stečajnega dolžnika št. 51410-690-64516 pri APP
Lucija-Portorož.
f) Premoženje se proda po načelu “videno-kupljeno”.
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g) Kupec mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v treh delovnih dneh po javni
dražbi, kupnina se mora plačati v 30 dneh
po sklenitvi pogodbe oziroma v 90 dneh
pod pogojem, da kupec predloži nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke s sedežem v RS, ob sklepanju pogodbe. Kupcu
se vplačana varščina šteje v kupnino.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, se jim varščina brezobrestno vrne v
osmih dneh po končani dražbi.
Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine v
določenih rokih je bistveni in razvezni pogoj. V primeru razveljavitve pogodbe vplačano varščino zadrži stečajni dolžnik.
Kupljene nepremičnine in premičnine
lahko kupec prevzame šele po prejšnjem
plačilu celotne kupnine.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva kupljenih neprmeičnin, sestavo listin,
pogodbe in zemljiškoknjižne ureditve,
vključno z davkom na promet nepremičnin,
plača kupec.
Ogled premoženja in podrobnejše informacije, glede nepremičnin in premičnin, ki
so predmet prodaje, si je mogoče ogledati
vsak dan po objavi, po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem, tel.
066/772-230.
Dražba bo 10. julija 1997 ob 10. uri na
sedežu stečajnega dolžnika.
Stečajni upravitelj
Marko Stokin

8. Davek na promet nepremičnin in vse
druge stroške, povezane s prenosom lastništva plača kupec.
9. Ogled prostorov po predhodnem dogovoru na tel. 062/20-991, vsak delovni dan
od 8. do 15. ure, pri Mlekužu.
TIMA Holding, d.d.

Vsa dokumentacija ter druge informacije so na voljo na sedežu družbe tel. 442-690.
ONA-ON, d.o.o., Ljubljana

Ob-2752
TIMA Holding, d.d., Svetozarevska 10,
Maribor, objavlja na podlagi sklepa skupščine z dne 23. 5. 1997
zbiranje ponudb
za prodajo dela poslovnih prostorov na
Svetozarevski 10 v Mariboru
1. Poslovni prostori obsegajo v naravi
pisarne št. 201, 202, 203, 204, 205, 209,
210, 211, 224, 225, 226, 227 in 228 ter
sejna soba št. 216 in 217 v II. nadstropju, s
pripadajočimi skupnimi prostori neto površine 377,54 m2.
Pisarne, ki so predmet prodaje, so oddane v najem in so zasedene. Prednost pri
nakupu imajo dosedanji najemniki.
2. Izklicna cena za m2 pisarne neto površine znaša 1.850 DEM in za sejno sobo
1.650 DEM, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.
3. Ponudbe je potrebno poslati 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov prodajalca TIMA Holding, d.d., Svetozarevska
10, Maribor.
4. Pravico do nakupa imajo vse pravne
in fizične osebe, če plačajo 20% izklicne
cene kot varščino na ŽR 51800-601-63914
in o tem predložijo dokazilo oziroma če
plačajo varščino do predpisanega roka.
5. Najugodnejši ponudnik mora skleniti
pogodbo najkasneje v petih dneh po pismenem obvestilu, da je izbran in plačati kupnino v osmih dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo z obveznostmi ni možno.
Plačano varščino bomo kupcu vračunali
v ceno, drugim udeležencem pa vrnili takoj
oziroma najkasneje v 10 delovnih dneh.
6. Možen je nakup posamezne pisarne.
7. Nepremičnina je naprodaj po načelu
videno kupljeno.

Ob-2829
ONA-ON, Notranja trgovina, d.o.o., Proletarska 4, Ljubljana, po sklepu skupščine
objavlja

Ob-2753
TSN-ELING, d.o.o., Maribor, Šentiljska
c. 49, preklicuje depo – potrdilo št. 2/55 –
omot rezervnih ključev, TSN-ELING, d.o.o.,
Maribor.

javno zbiranje pisnih ponudb
za nakup naslednjih nepremičnin:
1. tri nadstropja poslovnega centra v centru Občine Ljubljana-Moste, in sicer II., III.
in IV. nadstropje, posamezno nadstropje meri 570 m 2, prostori so primerni za poslovne
namene.
Vsa tri nadstropja se prodajajo kot celota
ali po posameznih nadstropjih. Najnižja izklicna cena za celoto je 278,875.012 SIT
oziroma po nadstropjih: II. nadstropje
91,963.111 SIT, III. nadstropje 93,491.494
SIT in IV. nadstropje 93,420.407 SIT. Nepremičnina je vpisana v vložni št. 1112 k.o.
Moste. Nepremičnina je obremenjena z zastavno pravico.
2. prodajni prostor v Novih Fužinah 7, v
Ljubljani, št. parc. 1128/15 poslovna stavba
340 m2, k.o. Moste, ocenjena vrednost
45,444.868 SIT.
3. prodajni prostor Trg svobode 8, v Ravnah na Koroškem, št. parc. 272/2, 274/2 in
273, ZK 973, 427, k.o. Ravne na Koroškem
v izmeri 248,30 m 3 po izklicni ceni
32,718.375 SIT. Nepremičnina je obremenjena z zastavno pravico.
Prednost za nakup ima ponudnik, ki bo
ponudil nakup nepremičnine kot celote.
Ponudniki so lahko pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji in fizične osebe, državljani Republike Slovenije, ki na
naslov družbe ONA-ON, Notranja trgovina,
d.o.o., Proletarska 4, Ljubljana, pravočasno
pošljejo ponudbo, ki mora vsebovati zlasti:
– ime oziroma firmo ponudnika,
– potrdilo o državljanstvu oziroma overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno ter navedbo plačilnih
pogojev,
– potrdilo sodišča, da ni firma v postopku likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja.
Ponudniki naj svoje ponudbe pošljejo
najkasneje do 15. 7. 1997, na naslov
ONA-ON, Notranja trgovina, d.o.o., Proletarska 4, Ljubljana, s pripisom “Ponudba”.
Ponudbe se bodo odpirale dne 18. 7.
1997 ob 10. uri v tajništvu družbe.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti prodajne pogodbe s komerkoli, niti z najboljšim ponudnikom.
Komisija bo svojo odločitev ponudnikom sporočila pisno najkasneje v 15 dneh
po končanem zbiranju ponudb.
Nepremičnine so naprodaj po načelu videno-kupljeno, po stanju kot na dan ogleda.
Kasnejših reklamacij glede stvarnih napak prodajalec ne bo upoštval.

Ob-2781
Panadria d.o.o., Stegne 33, Ljubljana preklicuje izgubo izjave o ustreznosti vozila št.
A 0223364, od uvoznika Daewoo Motor
d.o.o.

Alu projekt, Gorenjska cesta 9, Mengeš,
preklicuje štampiljko z vsebono: ALU projekt d.o.o. 2. s-38266
Avtotech d.o.o., Ahlinova 1, Škofljica,
preklicuje zavarovalno polico, št. 489210,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-38184
Eurogoja d.o.o., Igriška 8, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z vsebino: Eurogoja d.o.o. Ljubljana. s-38302
Gasilsko društvo, Serdica 3, Rogašovci,
preklicuje štampiljko. p-38078
Jonitrade d.o.o., Cesta na Rožnik 4, Ljubljana, preklicuje štampiljko z vsebino: Jonitrade d.o.o. Ljubljana. s-38364
Mediako d.o.o., Poljanski 55, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, št. 0390334,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-38196
Merkur d.d. Salon vozil, Gregorčičeva
8, Kranj, preklicuje uradno potrdilo za registracijo vozila za vozilo citroen, št. šasije
VF7ZALH0030LH0715,
št.
motorja
CDZ10FN1YPSA2070939, št. deklaracije
17457 CI Ljubljana. s-38061
Omersa Saša, Tavčarjeva 10, Ljubljana,
preklicuje obrtno dovoljenje in odločbo, št.
028717/0375/00-35/1995, izdala Obrtna
zbornica Ljubljana. s-38235
Osn. šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, Ljubljana, preklicuje spričevalo od 1.
do 3. razreda OŠ, izdano na ime Sanel Šemić od leta 1993-96. s-38330
Potočnik Janez, Rečica ob Savinji 57,
Rečica ob Savinji, preklicuje priglasitveni
list, št. 35-0248/94, mat. št. obrata 5267686.
p-38011
Rozman Helena Marija, Aškerčeva 18,
Ljubljana, preklicuje obrtno dovoljenje, št.
032809/0542/00-37/1995, izdala Obrtna
zbornica Slovenije dne 6. 3. 1995. s-38205
Šetina Vincenc, Zbilje 26 a, Medvode,
preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju in
reprezentativno obrtno dovoljenje, št.
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032831/0567/00-37/1995, izdala Obrtna
zbornica Ljubljana dne 6. 3. 1995. s-38166

Fahd Arnel, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
potni list št. AA 876676. s-38077

Korenjak Zvonko, Parižlje 77, Braslovče, potni list št. AA 102620. p-38028

Tasič Dejan, Dermotova 9, Ljubljana,
preklicuje original priglasitveni list, št.
28-0971/94, izdala RUJP izpostava Ljubljana Vič Rudnik dne 26. 5. 1994. s-38329

Fajfar Tjaša, Podhom 44 a, Zgornje Gorje, potni list št. BA 446190. p-38065

Korošec Danilo, Mošnje 39, Radovljica,
potni list št. AA 348776. p-38019

Ferletič Urška, Marezige 1, Marezige,
potni list št. BA 867313. g-38049

Koselj Viktor, Smlednik 50, Medvode,
potni list št. AA 312483. s-38149

Vovk Marko, Spodnja Slivnica 81, Grosuplje, preklicuje štampiljko z vsebino:
Elektroinštalacije Marko Vovk Sp. Slivnica
81 61290 Grosuplje. s-38322

Fideršek Drago, Ponikva 45, Žalec, potni list št. BA 163903. p-38032

Kozole Jernej, Cesta v Rošpoh 41, Kamnica, potni list št. BA 370715. s-38309

Fijavž Vesna, Javornik 32, Ravne na Koroškem, potni list št. AA 841105. g-38066

Kreslin Miha, Ob Sotočju 6, Ljubljana,
potni list št. BA 498773. s-38244

ZOTKS, Lepi pot 6, Ljubljana, preklicuje štampiljko z nazivom Zveza organizacij
za tehnično kulturo Slovenije, Lepi pot 6,
1000 Ljubljana-Izvršni odbor št. 6. s-38055

Furlan Igor, Med Ogradami 40, Solkan,
potni list št. AA 96100. g-38050

Krhin Janez, Celjska 13, Ljubljana, potni list št. BA 239354. s-38163

Furlan Kristina, Ul. Ivana Turšiča 2, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
70356. p-38024

Kuduzovič Edina, Cesta v Gorice 13 b,
Ljubljana, potni list št. AA 314369. s-38292

Izgubljene listine
preklicujejo

Gašpar Damjan, Šulinci 68, Gornji Petrovci, potni list št. BA 547800. p-38072
Gjerkeš Franc, Heroja Mohorja 4, Lendava, potni list št. BA 500132. p-38009
Godec Fredi, Podvelka 30, Podvelka,
potni list št. BA 267346. p-38037

Lampret Marko, Trg 4. julija 48, Dravograd, potni list št. BA 151535. p-38085
Lešnjak Ildiko, Kranjčeva 57, Lendava,
potni list št. BA 235981. p-38012
Likar Tatjana, Sveti Duh 183, Škofja Loka, potni list št. BA 252735. g-38060

Potne listine

Godler Dejan, Ruska ulica 7, Ljubljana,
potni list št. AA 679412. s-38067

Lindič Bojan, Srednji Radenci 2, 8342
Stari trg ob Kolpi, potni list št. BA 628527.
p-38042

Alič Franc, Litijska 308, Ljubljana, potni list št. AA 709749. s-38064

Gomivnik Diana, Spodnja Selnica 84,
Selnica ob Dravi, potni list št. AA 384572.
p-38083

Majhenič Borut, Ul. Šercerjeve brigade
5, Maribor, potni list št. BA 282508.
p-38023

Gvardjančič Minu Ana Marija, Ul. Gradnikove brigade 8, Ljubljana, potni list št.
BA 626081 s-40017

Malavašič Tim, Ulica bratov Babnik 27,
Ljubljana, potni list št. BA 626101. s-38351

Holy Borut, Jamova ulica 66, Ljubljana,
potni list št. AA 306145. s-38250

Mar Sašo, Ul. Zofke Kvedrove 26, Ljubljana, potni list št. BA 586838. s-38208

Hrovat Julia Kaja, Peričeva 2, Ljubljana,
potni list št. AA 645911. s-38325

Markič Klementina, Grgarske Ravne 76,
Grgar, maloobmejno prepustnico, št. AI
26065. g-38265

Balažic Majda, Bakovci Ul. ob Muri 8,
Murska Sobota, potni list št. BA 92464.
p-38069
Bauer Tadej, Naveršnikova 15, Maribor,
potni list št. AA 389000. p-38086
Begič Muhidin, Rusjanov trg 5, Ljubljana, potni list št. BA 556492. s-38169
Bržan Breda, Župančičeva 2, Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI 67240.
g-38114

Jug Aljoša, Most na Soči 19, Most na
Soči, potni list št. AA 967310. p-38100

Brkić Damira, Mlaka pri Kočevju 59 a,
Kočevje, potni list št. AA 792379. g-38331

Juranič Andreja, Pod vinogradi 33, Straža, potni list št. BA 356899. g-38170

Danilovič Leonid, F. Bidovca 4, Izola,
preklic potnega lista, št. AA 514239, objavljenega v UL RS št. 53/96. p-38034
Dimnik Adrijana, Sneberska 20, Ljubljana, potni list št. BA 523388. s-38132
Dolinar Jakob, Pod Gradom 2, Lukovica, potni list št. AA 639777. s-38273
Dragaš Saša, Ul. bratov Učakar 14, Ljubljana, potni list št. AA 307573. s-38359
Dragolič Maja, Primšarjeva 13, Cerknica, potni list št. AA 349471. s-38361
Dvanajščak Alenka, Srednja vas 34, Polhov Gradec, potni list št. AA 603587.
s-38278
Erzin Tomaž, Prešernova 13, Ljubljana,
potni list št. BA 155779. s-38047
Eškutič Dejan, Miklošičeva 1, Celje, potni list št. BA 60472. g-38113
Eškutič Marija, Miklošičeva 1, Celje,
potni list št. AA 836219. g-38112
Eškutič Slavko, Miklošičeva 1, Celje,
potni list št. AA 835767. g-38035

Juranič Josip, Pod vinogradi 33, Straža,
potni list št. AA 688774. g-38171
Juvan Milan, Ulica talcev 1 c, Zagorje,
potni list št. AA 998161. p-38099
Kadiš Ana Marta, Lenartova 4, Mežica,
potni list št. BA 47529. g-38051
Kadiš Ivan, Lenartova 4, Mežica, potni
list št. BA 47530. g-38058

Matič Slavica, Verovškova 22, Ljubljana, potni list št. BA 144732. s-38133
Mikolavčič Helena, Plavje 27, Škofije,
potni list št. AA 738252. s-38254
Miljkovič Mirjam, Veliki Dol 53 d, Dutovlje, potni list št. AA 167512. p-38017
Miljkovič Nikola, Veliki Dol 53 d, Dutovlje, potni list št. AA 167513. p-38016
Mišigoj Marjan, Deskle Gregorčičeva 7,
Anhovo, maloobmejno prepustnico, št.
AI51759. g-38262

Kalčič Julijana Marija, Na Jami 11, Ljubljana, potni list št. BA 314537. s-38146

Mršnik Ludvik, Škocjan 26, Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI 55093.
g-38261

Kangler Ana, Zgornja Bistrica 5, Slovenska Bistrica, potni list št. BA 181028.
p-38027

Mulalič Harry, Tržaška cesta 68, Ljubljana, potni list št. AA 934752. s-38347

Kavčič Ida, Poljubinj 59, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI 26418.
p-38036
Kašnar Danijel, Poklukarjeva 22, Ljubljana, potni list št. AA 530614. s-38130
Kelmendi Muzlija, Bilečanska 5, Ljubljana, potni list št. AA 766611. s-38027
Koželj Jože, Ljubečna Ul. 15.junija 6,
Škofja vas, potni list št. AA 151047.
g-38257

Nahtigal Nika, Šmarca, Kolenčeva pot
3, Kamnik, potni list št. BA 270613, s-40006
Novak Božena, Ljubljanska cesta 59, Velenje, potni list št. AA 265808. p-38041
Obradovič Nedica, Koprska 24, Izola,
potni list št. AA 514769. p-38006
Pažon Jože, Sp. Negonje 23 a, Rogaška
Slatina, potni list št. AA 30944. s-38285
Pahljina Marina, Loče pri Poljčanah 95,
Loče, potni list št. AA 338890. p-38088
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Pene Ervin, Novo Polje X 37, Ljubljana,
potni list št. AA 464042. s-38135

Tajnšek Jože, Ob Ljubljanici 36, Ljubljana, potni list št. AA 92330. s-38139

Perišič Milan, Omersova 57, Ljubljana,
potni list št. AA 317130. s-38198

Tomc Barbara, Jezerska cesta 130 b,
Kranj, potni list št. BA 199878, izdala UE
Kranj. p-38004

Ando d.o.o., Pot pod Gradiščem 18, Naklo, zavarovalno polico, št. 427551 in zeleno karto, izdala zavarovalnica Adriatic.
g-38084

Pertovt Valentina, Dol. Cerovo 30, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI
62141. g-38120

Topič Luka, Slovenska 53, Ljubljana,
potni list št. BA 617874. s-38295

Petrin Klara, Kropa 23, Bočna, potni list
št. AA 703561. p-38066

Toplak Jožef, Boračeva 14 c, Radenci,
potni list št. BA 7039. p-38061

Peček Tomislav, Petrovičeva 7, Ljubljana, potni list št. BA 153114. s-38029

Urbančič Hilda, Radizel Kolmanova c.
13, Orehova vas, potni list št. BA 90936.
p-38018

Peček Tomislav, Petrovičeva 7, Ljubljana, potni list št. AC 639, izdalo MZZ RS.
s-38030
Pleško Andrej, Dobrunjska cesta 14, Dobrunje, potni list št. AA 711061. s-38040
Plohl Marta, Melinci 100, Beltinci, potni
list št. BA 166817. p-38071
Por Hrovat Barbara, Peričeva 2, Ljubljana, potni list št. AA 807551. s-38324
Portič Roman, Skorno 42, Šmartno ob
Paki, potni list št. BA 183669. p-38039
Radič Jadranka, Stari trg 27, Velenje,
potni list št. BA 465941. p-38031
Rakovič Biljana, Cesta prol. brigad 62,
Maribor, potni list št. BA 282784. p-38079
Rojnič Darko, Hrvatini 168, Ankaran,
potni list št. BA 404739. s-38290
Rojnič Darko, Hrvatini 168, Ankaran,
maloobmejno prepustnico, št. AI 54954.
s-38291

Urbas Ivan, Celovška 122, Ljubljana, diplomatski potni list, št. AD 549, izdalo MZZ
RS. s-38300
Vahčič Anton, Ul. Franca Skaze 13,
Šmarje pri Jelšah, potni list št. AA 166220.
p-38080
Vahčič Matilda, Ul. Franca Skaze 13,
Šmarje pri Jelšah, potni list št. AA 30947.
p-38081
Vahčič Mitja, Ul. Franca Skaze 13,
Šmarje pri Jelšah, potni list št. BA 237909.
p-38082
Vatič Elvira, Sveti Anton Škofarji 5, Pobegi, maloobmejno prepustnico, št. AI
46545. g-38174
Virant Ivanka, Pot sodarjev 7, Ljubljana,
potni list št. AA 309106. p-38010
Zakrajšek Šefika, Dantejeva 29, Piran,
potni list št. AA 209333. g-38258

Ando d.o.o., Pot pod Gradiščem 18, Naklo, zavarovalno polico, št. 140156 in zeleno karto, izdala zavarovalnica Adriatic.
g-38085
Ando d.o.o., Pot pod Gradiščem 18, Naklo, zavarovalno polico, št. 425957 in zeleno karto, izdala zavarovalnica Adriatic.
g-38086
Ando d.o.o., Pot pod Gradiščem 18, Naklo, zavarovalno polico, št. 390013 in zeleno karto, izdala zavarovalnica Adriatic.
g-38087
Ando d.o.o., Pot pod Gradiščem 18, Naklo, zavarovalno polico, št. 368948 in zeleno karto, izdala zavarovalnica Adriatic.
g-38088
Ando d.o.o., Pot pod Gradiščem 18, Naklo, zavarovalno polico, št. 305769 in zeleno karto, izdala zavarovalnica Adriatic.
g-38089
Ando d.o.o., Pot pod Gradiščem 18, Naklo, zavarovalno polico, št. 140109, izdala
zavarovalnica Adriatic. g-38090
Ando d.o.o., Pot pod Gradiščem 18, Naklo, zavarovalno polico, št. 367433 in zeleno karto, izdala zavarovalnica Adriatic.
g-38091

Završnik Robert, Letuš 4, Šmartno ob
Paki, potni list št. BA 545049. p-38067

Ando d.o.o., Pot pod Gradiščem 18, Naklo, zavarovalno polico, št. 367449 in zeleno karto, izdala zavarovalnica Adriatic.
g-38092

Zorn Beti, Prvačina 206, Dornberk, maloobmejno prepustnico, št. AI 6002. p-38025

Arko Vincenc, Breg 72, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 5481. s-38187

Saljij Jaroslav, Župančičeva 4, Kamnik,
potni list št. AA 84644. s-38256

Zorn Beti, Prvačina 206, Dornberk, potni list št. BA 258579. p-38026

Sarajlič Senada, Tomšičeva cesta 41, Velenje, potni list št. AA 543465. p-38030

Žinko Vili, Pekre Lackova 180, Limbuš,
potni list št. BA 469070. p-38101

Asta Lidia, Rakitna 251 a, Ljubljana, delovno knjižico, izdano na ime Teppey Lidija. s-38042

Savič Verislavka, Partizanska cesta 16
a, Rakek, potni list št. AA 349380. p-38068

Žnidaršič Alen, Brinje C. I/15, Grosuplje, potni list št. AA 148574. s-38354

Rozman Jože, Smlednik 25, Smlednik,
potni list št. AA 595536, izdala UE Ljubljana. s-38185

Aščerič Alan, Pobeška cesta 29, Koper,
zavarovalno polico, št. 438740, izdala zavarovalnica Adriatic. g-38010

Scherz Stefan, Žahenberc 55 b, Rogatec,
potni list št. AA 236807. p-38008
Scotto Di Minico Enzo, Aškerčeva 1,
Izola, potni list št. AA 205098. p-38038

Druge listine

Simić Bosa, Chengdujska 32, Ljubljana,
potni list št. BA 83887. s-38328
Slak Miha, Stari trg 18, Trebnje, potni
list št. AA 238046. s-38247
Stoilovič Terezija, Sp. Velovlek 47, Ptuj,
potni list št. BA 92216. g-38271
Šega Anton, Zg. Ložnica 49, Zgornja
Ložnica, potni list št. BA 456837. p-38070
Škrlj Gregor, Polhov gradec 108, Polhov
Gradec, potni list št. BA 587204. s-38182
Štelcer Andrej, Ul. heroja Šlandra 19,
Maribor, potni list št. BA 184702. p-38007
Štimec Izidor, Stara Cerkev 31, Kočevje, potni list št. BA 361969. g-38048

Asta Lidia, Rakitna 251 a, Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete Ljubljana, izdana leta 1980 na ime Lidija Babič. s-38043

Abazova Mirjam, Postonjska 23, Ljubljana, spričevalo 1.do 3.razreda OŠ Majde
Vrhovnik Ljubljana, izdana od leta 1994-96.
s-38321
Adriatic d.d., Rogaška cesta 19, Šmarje
pri Jelšah, zavarovalno polico, št. 426416,
izdala zavarovalnica Adriatic na ime Smole
Marija. g-38093
Ajdnik Herman, Oplotniška 5, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3786. p-38095
Aleš Danilo, Šiškovo naselje 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. reg. 9858, izdala
UE Kranj. g-38121

Babnik Jakob Ciril, Fužinska cesta 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 42668. s-38151
Barič Jurij, Črna vas 253, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 208743.
s-38143
Baskan Ludvik, Tomšičeva 54, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 31237.
p-38112
Baša Gorazd, Podpeč 66, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 208245.
s-38346
Benedičič Tanja, Golniška cesta 103,
Mlaka pri Kranju, zaključno spričevalo
Srednje družboslovne in jezikovne šole Boris Ziherl Škofja Loka, izdano leta 1985 na
ime Zrimšek Tanja. s-38098
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Bijelič Sveto, Kremna 154, Prnjavor, delovno knjižico. s-38204

Cokan Brane, Aškerčeva 8, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S902579.
p-38097

Ekar Aleš, Partizanska 10 d, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S638315,
št. reg. 32191, izdala UE Kranj. s-38277

Cvetko Marko, Ulica Matije Blejca 10,
Kamnik, zavarovalno polico, št. 508479, izdala zavarovalnica Adriatic. s-38319

Emeršič Andrej, Ormoška cesta 108,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 080. g-38223

Čagran Ana, Ul. S. Tomassini 2, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3990. p-38074

Ernestl Aleš, Na Jami 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 206382.
s-38080

Čauševič Rasim, Teharje 48, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 33395.
p-38089

Ernestl Aleš, Na Jami 1, Ljubljana, delovno knjižico. s-38081

Blagojevič Marko, Paradiž 7, Tržič, spričevalo Srednje gradbene šole Ivan Kavčič
Ljubljana, izdano leta 1983. s-38299
Blagojevič Miladin, Goriška 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
23896. p-38084
Božiček Boštjan, Košnica 81 a, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 42087. p-38054
Bogataj Marija, Trata 30, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20464.
s-38097
Bogataj Tomislava, Ledine 20, Spodnja
Idrija, hranilno knjižico, št. 37028. p-38045
Boh Uroš, Mala vas pri Grosupljem 4 B,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13609. s-38072
Bolka Jure, Tupaliče 36 a, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1155359,
št. reg. 42604, izdala UE Kranj. g-38220
Bolčina Nagelschmied Silvo, Streliška
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 73204. s-38301
Bonča Aleš, Mivka 28 B, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0419514. s-38078
Boškić Sandra, Tržaška cesta 15, Ljubljana, spričevalo od 5 razreda OŠ Kolezija.
s-38074
Brancelj Magda, Vodnikova cesta 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 55126. s-38179
Brcar Irena, Šentrupert 60, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6436.
s-38024
Brezovar Anton, Mali vrh 25, Šmarje
Sap, zavarovalno polico, št. 262685, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-38138
Brinc Jožica, Škrilje 2, Gradac, zaključno spričevalo Srednje šole tekstilne usmeritve Metlika, izdano leta 1989 na ime Nemanič Jožica. g-38156
Brišar Alojzij, Gunceljska 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
16389. s-38141
Buja Peter, Loke 4, Laze v Tuhinju, osnovnošolsko spričevalo. g-38316
Burja Katja, Jakopičeva 28, Kamnik,
spričevalo 8.razreda. g-38101
Cafuta Danilo, Podlehnik 40 b, Podlehnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28136. g-38222
Cerar Aleš Matija, Mošnje 54, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23482. s-38013
Cerar Marko, Šarhova 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 192027.
s-38002
Cizel Alenka, Gubčeva 8, Krško, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 17588. p-38035

Čeh Majda, Cesta Andreja Bitenca 114,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 83293. s-38363
Čuk Ivan, Cebejeva 22, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S705118. g-38128
Čuček Tatjana, Šentilj 124, Šentilj, delovno knjižico, reg. št. 19499/996433.
p-38094
Džamastagič Alen, Hrušica 173, Hrušica, delovno knjižico, št. A0333476-212.
g-38307

Erzin Tomaž, Prešernova cesta 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
148933. s-38103
Feguš Anita, Nova vas 53, Markovci,
delovno knjižico, št. 47655. p-38052
Felicijan Alen, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, spričevalo 2.letnika Trgovske
akademije Ljubljana, izdano leta 1997.
s-38275
Fridl Anton, Dragomerška cesta 5, Dragomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.7446. s-38052

Daguštin Denis, Vena Pilona 7, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 19447. g-38216

Garbas Jože, Brvace 3, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 9681.
s-38054

Dautovič Borislava, Topniška 70, Ljubljana, spričevalo 1.letnika, izdal Center strokovnih šol Ljubljana leta 1996. s-38118

Gazič Denis, Nova vas 20, Sečovlje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8424. g-38122

Debevec Mojca, Mikuževa 9, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole,
izdano leta 1984 na ime Klajder Mojca.
s-38306
Delič Suvad, Stanič Rijeka, Doboj, spričevalo o končani OŠ. s-38308
Detela Maja, Tomšičeva 7, Slovenj Gradec, listino. g-38201
Dimnik Adrijana, Sneberska cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
208847. s-38099
Doblekar Franc, Golišče 12, Kresnice,
zaključno spričevalo OŠ Ljubljana Polje,izdano leta 1969. s-38039
Dolenc Domen, Rodine 35, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1101864. g-38123

Gašpar Marija, Markovci, Šalovci, priglasitveni list, št. 36096-94, mat. št.
5330431. p-38076
Gibicar Aleš, Videm 7, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11622. p-38058
Gobec Damjan, Cesta na Grad 23, Podčetrtek, vozniško dovoljenje, št. 14857.
p-38113
Golob Franc, Mačkovec 12, Velika Loka, zaključno spričevalo Tehniške srednje
šole Novo mesto, št. 3/80, izdano leta 1980.
g-38095
Goričan Mojca, Ulica bratov Učakar 52,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 479920
in zeleno karto, izdala zavarovalnica Adriatic. s-38105
Goričar Breda, Adamičeva 3 d, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
8985. s-38119

Dolenc Špela, Zg. Škofije 72 a, Škofije,
spričevalo za 6.razred OŠ Oskarja Kovačiča
Škofije, izdano leta 1996. g-38311

Gospodjinački Marko, Podmilščakova
57, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 152469. s-38189

Dolinar Daniel, Paka 39, Velenje, diplomo Srednje tehniške šole Celje, izdano leta
1986. p-38096

Gradišar Jože, Logarji 7, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
22620. s-38079

Dremelj Renato, Gornji Rudnik 3/2,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 342879,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-38183

Grahek Andreja, Trnovčeva 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
205618. s-38175

Drinič Aleksandar, Ilirska ulica 22, Jagodje, indeks Srednje šole za elektroenergetiko Ljubljana, izdano leta 1986. s-38116

Grbec Benjamin, Gubčeva 3, Ilirska Bistrica, indeks, št. I/342, izdala SrednjaKemijska šola Ljubljana leta 1982. g-38006

Drožina Tomaž, Pod anteno 8, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9739.
g-38019

Grdadolnik Bernarda, Horjul 72, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 161444.
s-38281
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Gregorin Klavdija, Neubergerjeva 14,
Ljubljana, spričevala od 1. do 4.razreda OŠ
Vida Kraigherja, izdana od leta 1992-96.
s-38176

Horvat Nada, Željne 17, Kočevje, izkaz
o šolskem uspehu, št. 779/IV, izdano na ime
Horvat Miran. g-38355

Kerič Tjaša, Hladilniška pot 26 b, Zalog,
spričevalo 1.razreda OŠ Zalog, izdano leta
1996. s-38197

Hrestak Milan, Jaka Platiše 11, Kranj,
vozovnico, št. 416582, izdal Alpetour.
g-38007

Kijajič Jelena, Bergantova 13, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31216.
s-38003

Hušić Sead, Mokrška ulica 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096060, št. reg. 162357. s-38076

Kindler Damjan, Gažon 107, Šmarje,
spričevalo, št. T 527, izdano leta 1995.
g-38239

Iglič Janko, Celovška cesta 143, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.149243. s-38082

Kodrič Neža, Varda 42, Jurovski Dol,
vozniško dovoljenje. p-38077

Gregorčič Edvard, Savska cesta 36,
Kranj, spričevalo 1. letnika CPI Cene Štupar, izdano leta 1996. s-38070
Grešak Božo, Markljeva 3, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20371.
g-38337
Grmšek Lidija, Cesta Kozjan. odreda 9,
Senovo, delovno knjižico, reg. št. 16365.
p-38059
Grnjak Robert, Kotlje 42, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 8849. g-38124
Grojzdek Srečko, Prevoje pri Šentvidu
55, Domžale, zavarovalno polico, št.
0251992. s-38069
Grošelj Leon, Božidarja Jakca 8, Portorož, vozniško dovoljenje, št. 7597. g-38127
Grubar Tomaž, Javorovica 7, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 28857.
g-38335
Guček Matija, Puhova 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 59516.
s-38140

Imperl Ivan, Hribernikova 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23102. s-38194
Indihar Suljič Saša, Kolodvorska 6,
Ljubljana, delovno knjižico, izdano na imeIndihar. s-38053
Intiher Franc, Dolena 7, Ptujska Gora,
delovno knjižico, št. 35431. p-38108
Janša Jožica, Setnik 26, Polhov Gradec,
diplomo Srednje elektrotehniška šola Ljubljana, izdana leta 1985. s-38159
Jelovčan Peter, Cirilova 17, Kranj, spričevalo Poklicne elektro šole Kranj. g-38315
Jerebič Anton, Jezerska cesta 37, Kranj,
spričevalo. g-38068

Kolar Eva, Javornik 49, Ravne na Koroškem, spričevalo o končani OŠ. g-38016
Kolenc Anja, Cesta dolomitskega odreda 68 c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 212104. s-38263
Kolenc Sonja, Zabrdje 16, Mirna, zavarovalno polico, št. 398996, izdala zavarovalnica Adriatic. g-38232
Koliševski Mitre, Grablovičeva 30, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-4098/94, izdala Luška
kapetanija Koper. s-38193
Kolman Marko, Prečna 2 a, Bohinjska
Bistrica, listino. g-38279
Kološa Zoltan, Brzinšček 12, Moravske
toplice, vozniško dovoljenje, št. 8711.
p-38110

Hafizović Hajrudin, Jačka 2, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5504.
s-38145

Jerman Bogdan, Kozlovičeva 13, Koper,
zavarovalno polico, št. 0414982. g-38009

Hajdinjak Jože, Kruplovnik 88, Grad, zavarovalno polico, št. 428964. p-38104

Jeršin David, Preglov trg 1, Ljubljana,
spričevalo od 1.-4.razreda OŠ Martina Krpana, izdana od leta 1993- 1996. s-38034

Hajtnik Krivec Vida, Pameče 92 c, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3043. g-38332

Jesenik Janez, Krpanova 11 a, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 14597. g-38215

Končan Janko, Jakčeva 31, Ljubljana,
delovno knjižico. s-38287

Halič Emilija, Ig 399, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103429. s-38255

Josič Sladan, Vojkova cesta 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
209258. s-38115

Korez Jožef, Kresnike 4, Štore, vozniško dovoljenje, št. 2383. p-38105

Hancman Ivan, Žerjav 32, Črna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6130. g-38109
Harej Miloš, Ob Hublju 3, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S252432. g-38251
Hasanagič Edin, Ulica solidarnosti 4, Litija, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Gimnazija Šentvid leta 1993. s-38001
Herle Ljudmila, Nova ulica 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11721.
s-38203
Hodžič Zerina, Vrhpolje, Sanski most,
spričevala 1. in 2.letnika in spričevalo zaključnem izpitu Zdravstvene šole Ljubljana. s-38200

Jovanović Lado, Trubarjeva cesta 74,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,šz. 204342. s-38246
Jurko Metka, Aškerčeva 13, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 16955. g-38107
Kaltnekar Metka, Podplešivica 24, Notranje Gorice, spričevalo 2.letnika, izdalCenter strokovnih šol Ljubljana leta 1995.
s-38253
Kamnikar Aleksandra, Podpeška cesta
19, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 81935. s-38094
Karamarko Ante, Kolodvorska 37, Lendava, zavarovalno polico, št. 324629, izdala
zavarovalnica Adriatic. p-38063

Hojnik Gorazd, Dobriška vas 13, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 16792. g-38020

Kavšek Milena, Pot sodarjev 4, Ljubljana, indeks-duplikat Srednje PTT šole v
Ljubljani. s-38352

Horvat Bogdan, Brodarjev trg 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.66623. s-38137

Kelmendi Muzlija, Bilečanska 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 111527. s-38028

Horvat Igor, Leskovec 19, Škofja vas,
vozniško dovoljenje. p-38047

Kenda Vladimir, Bidovčeva 22 a, Koper, vozniško dovoljenje, št. 2628. g-38126

Komljanec Zdenka, Gradnikova 3, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18638.
g-38219
Končan Janko, Jakčeva 31, Ljubljana,
potrdilo o državljanstvo RS. s-38286

Korošec Rudolf, Vauptičeva 2, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH,št. 2718. p-38051
Kostanjevec Rado, Selska cesta 26, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
35133. g-38338
Kovač Jožef, Marija Gradec 20, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
3452. p-38005
Kovač Lidija, Poljanska 87, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24503,
izdala UE Škofja Loka. s-38180
Kovač Simon, Vrečkova 9, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABG, št. S427700, št.
reg. 41488, izdala UE Kranj. g-38021
Kovačević Stipo, Kolodvorska 22 b, Pivka, zavarovalno polico, št. 357983, izdala
zavarovalnica Adriatic. g-38233
Kozelj Alojz, Hotemaže 16, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 0427135, izdala zavarovalnica Adriatic. g-38234
Koščak Marjan, Ponova vas 59 b, Grosuplje, duplikat spričevala o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ljubljana, izdano leta 1974. s-38365
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Kržič Danijel, Peč 13, Grosuplje, spričevalo 6.razreda OŠ Boris Adamič Grosuplje,
izdano leta 1991. s-38104

Levak Srečko, Božičeva 5, Celje, maturitetno spričevalo, izdal Center srednjih šol
Velenje-Srednja tehn. šola strojne smeri.
g-38349

Marn Barbara, Dolharjeva 8, Ljubljana,
indeks Pravne fakultete Ljubljana. s-38288

Krajnc Pavel, Mlakarjeva 63, Trzin, vpisni list za čoln PI-1960, št. 01/03-547/82,
izdan dne 5. 7. 1982. g-38207

Lešek Martin, Košnica 52 g, Celje, vozniško dovoljenje. p-38092

Martinčič Diana, Šentjanž 65 a, Šentjanž, vozniško dovoljenje. p-38098
Marušič Dušan, Fizine 19, Portorož, zavarovalno polico, št. 459261. g-38350

Kranjc Matvos Nada, Gmajna 49, Slovenj Gradec, zaključno spričevalo Srednje
ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta 1976. g-38231

Likosar Valentin, Glavni trg 21, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
523887, št. reg. 31259, izdala UE Kranj.
g-38344

Matič Slavica, Verovškova 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
156838. s-38100

Kranjc Stanislav, Reboljeva 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 26609. s-38360

Likozar Irena, Podlubnik 162, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17456. s-38056

Matko Jerneja, Cesta na Jezero 16, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8215. g-38160

Kranjec Simona, Rihard Hotiza 16, Lendava, zavarovalno polico. p-38109

Lončar Mojca, Jamova 10, Celje, vozniško dovoljenje, št. 40675. p-38053

Maučec Štefan, Gančani 154, Beltinci,
delovno knjižico, št. 19671. p-38103

Kraus Petra, Ulica Gubčeve brigade 84,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Oskar
Kovačič Ljubljana, izdano leta 1995.
s-38044

Lopert Jožef, Kobilje 226 a, Dobrovnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13061.
p-38013

Maček Helena Miranda, Polje Cesta VI
12, Ljubljana, delovno knjižico. s-38236

Kreitner Katja, Fužine 2, Kamnik, spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ Prežihov Voranc v Ljubljani. s-38304
Križan Boris, Obala 127, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4161.
g-38339
Kristan Jožef, Javorniška 6, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10566.
s-38345
Krivec Marjan, Pameče 92 c, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1488. g-38323
Krizmanič Reno, Šifrerjeva 8, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1037775, izdala
zavarovalnica Slovenica. s-38270
Krošelj Urška, Kunaverjeva 4, Ljubljana, spričevalo 8.razreda OŠ Dravlje, izdano
leta 1993. s-38059
Kršmanec Ivana, Pot ob Snežaku 3, Dragomer,
hranilno
knjižico,
št.
50110-625-7108/262, izdala HKS Vrhnika
na ime Seliškar Janez,Lukovica. s-38178
Kuhanec Andrej, Avgustinčičeva 13,
Ljubljana, spričevalo 1.letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, izdano leta 1996. s-38229
Kulašič Alma, Stranska pot 10, Ljubljana, spričevalo 6.razreda OŠ Trnovo, izdano
leta 1996. s-38296
Kunst Olga, Sava 24, Sava, spričevalo
8.razreda OŠ Litija, izdano leta 1969 na ime
Koritnik Olga. s-38168
Kuster Janko, Velka 1, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 5147. p-38002
Lampret Aleksandra, Pečke 30 c, Makole, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 15915.
g-38218
Lavtižar Maja, Vršiška 42, Kranjska gora, preklic vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. 1080186, objavljen v UL RS št. 66/96.
g-38336
Ledinek Tamara, Cesta na Roglo 11 e,
Zreče, izkaz o šolskem uspehu OŠ Zreče,
izdan v šol. letu 1993/94. g-38341

Lopnik Jelka, Frank. žrtev 15, Celje, vozniško dovoljenje, št. 23285. p-38062
Lovko Stanko, Dolenja vas 68, Cerknica, spričevalo o končani šoli, izdala STNŠ
Postojna leta 1991. g-38015
Lovrič Sandra, Ukmarjeva 22, Portorož,
indeks, št. 81502844. g-38005
Luma Trading d.o.o., Šuceva 23, Kranj,
zavarovalno polico, št. 224694, izdala zavarovalnica Adriatic. g-38238
Luskovec Janja, Ul. Lizike Jančarjeve
10, Ljubljana, spričevala 1.-3.letnika Srednje upravno admin. šole Ljubljana, izdana
od leta 1977-79 na ime Tomšič Janja.
s-38191
Luther Franc, Gorenje Sušice 9, Uršna
Sela, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.28502. g-38293
Majcen Brigita, Celjska cesta 36, Slovenj Gradec, listino. g-38202
Majer Danijel, Generala Levičnika 52 b,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
22141. g-38161
Majkič Velimir, Rudija Papeža 5, Kranj,
spričevalo o končani šoli za voznike, izdal
Šolski center za kovinarsko stroko Novo
mesto leta 1972 na ime Majkič Drago, št.
1151/1. g-38155

Mežnaršič Alenka, CBE 16, Metlika,
spričevalo 1.letnika Srednje tekstilne šoleBoris Kidrič, izdano leta 1990 na ime Volf
Alenka. g-38228
Melanšek Janko, Črnova 39, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19601.
p-38014
Mihajlovič Anica, Kolomban 63, Ankaran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20300.
g-38214
Mraz Boris, Na Zelenici 8, Prebold, zavarovalno polico, št. 449055, izdala zavarovalnica Adriatic. g-38199
Mršnik Ludvik, Škocjan 25, Koper, vozniško dovoljenje, št. 4907. g-38217
Muhvič Zvonko, V Karlovce 29, Podmolnik, delovno knjižico. s-38268
Murko Stanislava, Ul. 5.prekomorske 9,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22554. g-38162
Mustavovski Safet, Linhartova 35, Ljubljana, delovno dovoljenje, št. 0424457617,
izdano 29. 4. 1997. s-38165
Nagy Franc, Podgorje 5, Podgorje, zavarovalno polico, št. 438442, izdala zavarovalnica Adriatic. g-38320
Njegovan Dragan, Podljubelj 70, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.4299.
g-38237

Maletič Suzana, Gradnikova 73, Radovljica, osnovnošolski izkaz o uspehu in vedenju od 1.-6.razreda. g-38012

Novak Boris, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
265910, št. reg. 152951. s-38073

Mali Jože, Noše 4, Brezje, zavarovalno
polico, št. 1059086, izdala zavarovalnica
Slovenica. s-38327

Novak Primož, Požarnice 31, Notranje
Gorice, indeks Fakultet za družbene vede
Kranj, izdan leta 1996, št. 37722. s-38131

Mali Robert, Glavni trg 4, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 188/83,izdala Srednja šola tehničnih strok in osebnih
storitev Ljubljana leta 1983. s-38147

Novakovič Dragan, Ul. bratov Učakar 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 170013. s-38213

Manojlovič Jovo, Perovo 9 b, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9518.
s-38269

Novina Milena, Koštialova 23, Novo mesto, spričevalo 1.letnika Srednje gostinske
šole, št. 67-68, izdano na ime Kranjc.
g-38148

Markič Bašin Dajana, Vojkova 45, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27587. g-38129

Nowotny Marko, Ljubljanska 76, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104852, izdala UE Ljubljana. s-38186
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Oman Aleš, Malovaška 35, Brezovica,
delovno knjižico. s-38046

Pinoza Damjan, Žurkov dol 44, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 8005.
p-38050

Rojnič Darko, Hrvatini 168, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 12935. s-38289

Osredkar Edo, Smledniška cesta 89,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S88848, reg. št. 7165, izdala UE
Kranj. g-38241
Ovniček Marjan, Mrzlavka 11, Dolž,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
25435. s-38004
Ovčar Franci, Jenkova 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S114546, št.
reg. 23400, izdala UE Kranj. g-38190
Palka David, Majaronova 8, Ljubljana,
delovno knjižico. s-38062
Papler Miran, Zasavska cesta 49 c, Kranj,
diplomo. g-38348
Pasarič Mira, Pod Resevno 8, Šentjur,
maturitetno spričevalo Srednje živilsko
kmetijske šole, izdano leta 1987. g-38102
Pavlenič Weber Sonja, Kolezijska 30,
Ljubljana, zeleno karto in kupone, št.
1025417, izdala zavarovalnica Slovenica.
s-38032
Pavlič Ljubica, Kozlarjeva pot 8 a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
129894. s-38110
Pavlič Stevo, Volčja Draga 103, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-38056
Pavlovič Uroš, Skalna pot 1, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15527.
s-38310
Perko Robert, Arja vas 81, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S403335.
g-38125
Perčič Leon, Prebačevo 15 a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCH, št. S1179927,
št. reg. 33931, izdala UE Kranj. g-38224
Petar Ana, Kranerjeva 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 109219.
s-38014
Petek Franci, Vojkova cesta 77, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
73959. s-38083
Petelinkar Blaž, Strniševa 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 201775.
s-38173
Petrič Živa, Jamnikarjeva 26 a, Ljubljana, spričevalo 8.razreda OŠ Majde Vrhovnik, izdano leta 1996. s-38259

Pirc Dimitrij, Šmarjeta 10, Škofja vas,
vozniško dovoljenje. p-38091

Rotar Mateja, Masarykova 2, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29492.
s-38136

Pirnar Dragica, Majaronova 18, Ljubljana, plovni list za čoln Elan GT-402, ser. št.
26835. g-38317

Rozina Miro, Jakčeva 21, Ljubljana, delovno knjižico. s-38260

Podlesnik Ciril, Ul. bratov Martinec 39,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 414950
in zeleno karto, št. 395119, izdala zavarovalnica Adriatic. s-38240
Pogačar Marija, Obirska 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 193530.
s-38037
Polegek Tanja, Sp. Pristava 4, Slovenske
Konjice, spričevalo. p-38102
Potočnik Marjeta, Cankarjev trg 3, Zagorje, delovno knjižico. s-38264
Potočnik Milan, Šarhova 32, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8439.
g-38108

Rozman Logar Erika, Brezje 13, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4504.
g-38333
Rugelj Tina, Letoviška pot 2, Koper, indeks Fakultete za arhitekturo Ljubljana, izdan leta 1996. s-38117
Rusek Zora, Nušičeva 12, Celje, letno
spričevalo 3.letnika Gimnazije Celje, izdano leta 1996. p-38003
Sabadin Matej, Volče 128, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S1098842. p-38093
Seitl Stanko, Metelkov dvor 5, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
11062, izdala UE Grosuplje. s-38188

Počinka Deniz, Pod kostanji 24, Celje,
šolski izkaz. p-38044

Selakovič Jasminka, Vojkova cesta 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
213506. s-38134

Prijatelj Franček, Polanškova 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
152883. s-38243

Selan Boris, Lucija Vinjole 20 a, Portorož, delovno knjižico. g-38212

Prinčič Jože, Vrtojba Laze 19, Šempeter
pri G., listino. g-38294

Semič Vida, Bevkova 4, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S831204.
g-38057

Radoljac Žana, Mariborska 76 a, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 38688. p-38107
Raguž Vinko, Makucova 37, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 65629.
s-38036
Ramšak Ivan, Škapinova 10, Celje, vozniško dovoljenje, št. 31136. p-38073
Rastoder Harun, Klavčičeva 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14834.
s-38172
Ravlen Dejan, Celjska 104, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11601, izdala UE Slovenj Gradec. p-38015
Recek Zdravko, Tomšičeva 2, Lendava,
zavarovalno polico, št. 428245, izdala zavarovalnica Adriatic. p-38046
Restović Rudi, Cankarjeva cesta 8, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št.5619. s-38342
Ribič Janko, Vodruž 1, Šentjur, spričevalo 8.razreda. p-38055

Pezdirc Anton, Kamniška 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1598.
s-38041

Rožič Mihael, Trg svobode 31 a, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1388.
g-38334

Pečnik Marjana, Partizanska cesta 14,
Ravne na Koroškem, indeks Višje upravne
šole Ljubljana, št. 13932. g-38154

Rožman Danica, Hrastinska pot 3, Brežice, vozniško dovoljenje. p-38111

Pečnik Stanko, Srednje gameljne 29,
Šmartno, 21 delnic M banke, št. 01033298.
s-38075

Rodič Tomaž, Vandotova 55, Ljubljana,
potrdilo za voditelja čolna, št. 02/13-543/
4-95, izdala Uprava RS za pomorstvo Koper. s-38038

Pigac Natalija, Trg borcev NOB 2, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. 6414. g-38227

Rogač Marko, Rojčeva 9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 04506084 in zeleno
karto št. 0455694. s-38343

Shkreli Leonora, Ločna 14, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 131179, izdala zavarovalnica Adriatic. g-38157
Simič Bosa, Chengdujska 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 137807.
s-38356
Simšič Andrej, Pivška 1, Postojna, spričevalo 1.letnika Srednje šole Nova Gorica,
izdano leta 1996. s-38011
Simšič Andrej, Pivška 1, Postojna, spričevalo 8. razreda OŠ Miroslav Velhar, izdano leta 1995. s-38045
Simčič Dejan, Drnovk 1/I, Dobrovo,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal Center
strokovnih šol Ljubljana leta 1970, št. 2743.
p-38040
Sirk Darko, Gorazdova 9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano leta 1982.
s-38272
Skvorc Silvija, Murine bb, Umag, spričevalo 1. in 2. letnika SGTŠ. g-38314
Slapar Jurij, Obrtniška 5, Šmarca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 458.
s-38248
Slapar Jurij, Obrtniška 5, Šmarca, zaključno spričevalo, izdal Center strokovnih
šol Ljubljana leta 1978. s-38249
Smrke Marija, Škovec 8, Velika Loka,
spričevalo 3.letnika GŠ in diplomo. g-38096
Smrkolj Dušan, Podlipovica 26, Izlake,
vozniško dovoljenje, št. 2456. p-38106
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Sobočan Anže, Kvedrova 28, Ljubljana,
izkaz o šolskem uspehu, izdala OŠ Nove
Jarše leta 1991. s-38142

Terbac Tomaž, Dornava 116 b, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29494.
g-38226

Valentinčič Janko, Rača pri Brdu 23,
Podbrdo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S794040. s-38362

Stanič Dejan, Ulica 11.novembra 19, Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 16403. p-38090

Titovšek Anton, Goreljce 1, Radeče,
spričevalo. p-38048

Valenčič Martina, Stjenkova 4, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16138.
p-38087

Starman Roman, Hafnerjevo naselje 16,
Škofja Loka, zaključno spričevalo Srednje
kovin. šole Škofja Loka, izdano leta 1997.
g-38267
Strahovnik Marta, Dobriša vas 50 a, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1005299. p-38021

Tolo Nenad, Vodopivčeva 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S737351, št.
reg. 21657, izdala UE Kranj. g-38340
Tomažin Slavica, Matjaževa 9, Ljubljana, diplomo Srednje pedagoške šole Ljubljana, izdano leta 1985 na ime Stojanovič
Slavica. s-38298

Strubelj Metoda, Padež 4, Borovnica, delovno knjižico. s-38313

Tomše Igor, Šentlenart 75 a, Brežice,
zaključno spričevalo 3.letnika srednje strojne šole, izdano leta 1982. g-38018

Stupan Miran, Levič 17, Laporje, maturitetno spričevalo Srednje lesarske šole.
p-38029

Toni Jože, Peruzzijeva 17, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 01-03-424/1-1984,
izdala Pristaniška kapetanija Izola. s-38282

Svetlin Marjeta, Cankarjeva 6, Dob, spričevalo 1.letnika, izdano leta 1995. g-38230
Šauer Janez, Črni potok 17, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 9779. g-38225
Šimunovič Majda, Seidlova cesta 20, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH;št.
3915. g-38008

Toporiš Bojan, Partizanska 1 a, Tržič,
spričevalo 6.razreda OŠ Heroja Bračiča Tržič, št. 573. g-38152
Trobec Martina, Lipoglavska cesta 10,
Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13142. s-38206

Šinkovec Danijel, Ženik 28, Videm ob
Ščavnici, delovno knjižico. s-38245

Trobec Tine, Ribno Savska 36, Bled,
spričevalo 6. razreda OŠ Vič, izdano leta
1996. s-38297

Šinkovec Matjaž, Miklošičeva 16, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2138/95, izdala Pristaniška kapetanija Koper. s-38305

Troha Brigita, Pelechova 83, Preserje pri
Radomljah, vozniško dovoljenje, kat.BGH,
št. 7146. s-38252

Škerl Sebastjan, Spodnje Gameljne 30 a,
Šmartno, spričevalo o končani OŠ Cene Štupar, izdano leta 1994. s-38211
Šoba Sebastijan, Sremiška 7, Krško, izkaz o šolske uspehu za leta 1989-1996, izdala OŠ Jurija Dalmatina. g-38017
Štafunko Bernarda, Radlje ob Dravi, zaključno spričevalo. p-38057
Štefanec Luciana, Prežihova 12, Piran,
zavarovalno polico, št. 491540 in zeleno
karto, št. 0411541. g-38158
Šterban Marjetka, Strmca 62, Laško, zavarovalno polico, št. 0428196, izdala zavarovalnica Tilia. p-38001
Štukelj Miha, Pod topoli 65, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841230, št. reg. 81527. s-38071
Štular Marko, Zasip Ledina 19, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Poklicna avtomehanska šola Škofja Loka leta
1979. g-38153

Trontelj Jožef, Viška cesta 49 b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
149818. s-38318
Tuksar Sašo, Obrtniška 7, Slovenska Bistrica, spričevalo OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica, izdano leta 1982.
p-38064
Turk Aleksander, Podvin 189, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S903351.
p-38020
Turk Rosana, Ulica Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 159674. s-38358
Turšič Anton, Polje Cesta XVI 13 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 105070. s-38276
Ulaga Marijan, Spodnja Slivnica 56,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 442. s-38303

Vaupotič Blaga, Strossmarjeva 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6311. g-38357
Vedenik Lucija, Dobrteša vas 25, Šempeter v Sav. dolini, strokovni izpit za naziv
medicinska sestra, izdal Rep. komite za
zdravstveno in soc. varstvo Ljubljana leta
1984. s-38150
Vehar Rok, Bevke 115, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 13532.
s-38144
Veselič Branko, Seliškarjeva 19, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
22001. g-38221
Vidrih Edvard, Planina 88 b, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št.S18428. g-38242
Vitez Nataša, Gabrje 4, Štanjel, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S18564.
g-38164
Vizlar Primož, Dolenjska cesta 64, Ljubljana, diplomo Srednje elektrotehniške šole
Ljubljana, izdano leta 1989. s-38209
Vičič David, Zarečica 1 a, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S429533. s-38177
Vlaj Kernjak Friderika, Šišenska cesta
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 27231. s-38326
Vokal Barbara, Velebitska 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
148351. s-38283
Vozlič Anton, Velika Ilova gora 13, Videm Dobrepolje, spričevalo 1.letnika Srednje šole tehn. strok in osebnih storitev Ljubljana, izdano leta 1995. s-38025
Vozlič Anton, Velika Ilova gora 13, Videm Dobrepolje, spričevalo 8.razreda izobraž. center za odrasle Ljubljana, izdano
leta 1994. s-38063
Vran Andreja, Dolenjska cesta 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
155952. s-38274

Urbanc Nataša, Hohkravtova 8, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 39827. p-38043

Vratanar Janez, Sallaumines 5 b, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11371.
g-38023

Šumenjak Ana, Hotiza 159, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3512.
p-38022

Urbič Alojz, Valvazorjev trg 2, Litija,
zelene karte, št. 71911, 238426, 238427,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-38353

Vrenčur Edvard, Ul. Cankarjeve brigade
25, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. ABCGH, št. 12205. s-38195

Tadič Ivan, Chengdujska 20, Ljubljana,
izkaznico za dodatno zdravstveno zavarovanje, št. 2504442071- skupna polica, ki
seglasi na ime SŽ-CD. s-38111

Uršič Dušan, Cesta na Brdo 36 b, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02-13-225/87-94, izdala Luška
kapetanija Koper. s-38192

Vrlinič Radivoj, Ulica pod gozdom 24,
Črnomelj, maturitetno spričevalo Srednjelektro šole Ljubljana, izdano leta 1973.
s-38026

Tavšek Irena, Ronkova 3, Slovenj Gradec, spričevalo o končani OŠ Slovenj Gradec, izdano leta 1996. g-38106

Valant Marija, Razgledna 27, Radlje ob
Dravi, spričevalo, izdal Šolski center Slovenj Gradec leta 1982. p-38033

Vuri Zdravko, Dolga vas 135 b, Lendava, spričevalo, št. 18, izdala Srednja tehniška strojna šola Lendava leta 1975. g-38312
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Weber Tomislav, Kolezijska 30, Ljubljana, zavarovalno polico, zeleno karto in
kupone, št. 00101056279, izdala zavarovalnica Slovenica. s-38031
Weber Tomislav, Kolezijska 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
128442. s-38033
Zavrl Romana, Matjaževa 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 154942.
s-38284
Zlobec Ester, Kazlje 7, Sežana, vozniško
dovoljenje, št. 12430. p-38049

Zupančič Marija, Gabrska gora 16, Gabrovka, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne frizerske šole Ljubljana, št. 3/83 dne
11. 2. 1983. s-38167
Zupančič Mateja, Sp. Stari Grad 56, Krško, spričevalo. p-38060
Žbogar Branko, Avče 105, Kanal, izkaz
o šolskem uspehu. p-38075
Žgalin Kobe Rok, Gorkičeva 16, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad, št. 48367. s-38181

Žibert Zdenka, Gor. Skopice 10, Krška
vas, potrdilo o vplačanih delnicah M banke,
20 delnic, št. 38237. g-38210
Žiger Zdenka, Marinovševa cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 110245. s-38280
Žvokelj Feliks, Ustje 20, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S252145. g-38022

Pravkar izšlo!

PREDPISI O DRŽAVLJANIH
IN TUJCIH
z uvodnimi pojasnili Alenke Mesojedec Pervinšek
Denacionalizacijo pogosto prepletajo postopki o ugotavljanju državljanstva. Včasih
je treba izvor slovenskega državljanstva poiskati v predpisih izpred mnogih desetletij. Na slovenskem ozemlju jih je veljalo kar 45. Med drugim so našteti v novi
knjižici, ki je izšla v zbirki predpisov.
Uvodna pojasnila k zakonu o državljanstvu je napisala svetovalka ministra za
notranje zadeve Alenka Mesojedec Pervinšek, ki skozi dolgoletno prakso dobro
pozna problematiko na tem področju. Posebno pozornost namenja specifikam ureditve državljanstva po osamosvojitvi Slovenije. Dodanih je tudi ducat primerov iz
upravne in sodne prakse.
Za zakonom o državljanstvu so objavljene odločbe slovenskega ustavnega sodišča,
namenjene oceni ustavnosti tega zakona. Nadalje je natisnjena uredba o merilih za
ugotavljanje in izpolnjevanje določenih pogojev za pridobitev slovenskega državljanstva z naturalizacijo, sledijo pa zakoni o: potnih listinah, nadzoru državne meje,
tujcih in začasnem zatočišču.
Cena 2457 SIT

(10419)
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PRAVOSODJE
IN USTAVNO SODSTVO
zakoni o sodiščih, državnem tožilstvu in pravobranilstvu,
odvetništvu, notariatu, ustavnem sodišču
Vse na enem mestu je bilo izhodišče za pripravo novega priročnika v Zbirki
predpisov. Nastala je obsežna knjiga, ki vsebuje vse zakone in druge predpise
s področja pravosodja in ustavnega sodstva.
Poleg ustavnih določb o sodstvu, sodnikih, državnem tožilstvu, odvetništvu,
notariatu in ustavnem sodišču, so objavljeni tudi vsi zakoni in drugi pomembni predpisi. Seveda z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki so bile doslej
sprejete. Zakonu o sodiščih sledi SODNI RED, ki je pomemben dokument
za delo sodišč in tudi za razumevanje njihovega delovanja. Objavljeni so tudi
PRAVILNIKI o sodnih tolmačih, cenilcih in izvedencih, o štipendiranju
sodnikov in državnih tožilcev, o programu sodniškega pripravništva in
pravniškem državnem izpitu.
V Zbirko smo vključili tudi zakon o državnem pravobranilstvu, ki ga je
državni zbor sprejel aprila letos, na zadnjih straneh knjige z več kot 450
stranmi pa je objavljen zakon o ustavnem sodišču.
Cena 3150 SIT

(10420)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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