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Razglasni del z dne 4. julija 1997

Sodni register
KRANJ
Rg-106106
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00310 z dne 12. 3. 1997 pri subjektu vpisa GOZD, gozdarsko kmetijska
zadruga, z.o.o., sedež: Ljubljanska c. št.
19, Bled, pod vložno št. 1/05521/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spojitev v novo
kmetijsko zadrugo KGZ Gozd, Bled, z o.o.
s temile podatki:
Matična št.: 5146844
Sedež: Bled, Ljubljanska c. št. 19
Spojitev s Kmetijsko gozdarsko zadrugo
Bled, z o.o. (vl. št. 1/5270/00) zaradi ustanovitve GKZ GOZD Bled, z o.o. (vl. št.
1/5958/00) na podlagi spojitvene pogodbe z
dne 24. 2. 1996. Spojitev začne veljati z
vpisom novoustanovljene zadruge v register.
Rg-106107
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00766 z dne 12. 3. 1997 pri subjektu vpisa KMETIJSKO GOZDARSKA
ZADRUGA, Bled, z o.o., sedež: Prešernova 11, Bled, pod vložno št. 1/05270/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spojitev v
novo zadrugo KGZ Gozd, z o.o., Bled s
temile podatki:
Matična št.: 5129974
Sedež: Bled, Prešernova 11
Spojitev s Kmetijsko zadrugo Bled, z
o.o. (vl. št. 1/5270/00) zaradi ustanovitve
KGZ GOZD Bled, z o.o. (1/5958/00) na
podlagi spojitvene pogodbe z dne 24. 2.
1996. Spojitev začne veljati z vpisom novoustanovljene zadruge v register.
Rg-106108
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00765 z dne 12. 3. 1997 pod št.
vložka 1/05958/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev zadruge zaradi spojitve dveh zadrug s temile podatki:
Matična št.: 5968585
Firma: GOZD BLED, kmetijsko gozdarska zadruga z o.o.
Skrajšana firma: KGZ GOZD Bled, z
o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Bled, Prešernova 11
Osnovni kapital: 107,704.167,30 SIT
Ustanovitelji: Ambrožič Milan, Zgornje
Gorje, Poljščica 32a, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Avšič Marko, Ljubljana, Savlje 90, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT;
Ažman Janez, Kamna Gorica, Zg. Lipnica
16, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT;
Benedičič Bojan, Podnart, Prezrenje 19,
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vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Bregant Drago, Zgornje Gorje, Poljščica 59,
vstop 24. 2. 1997, vložek 8.983 SIT; Burja
Franc, Bled, Za gradom 7, vstop 24. 2. 1996,
vložek 13.474 SIT; Burja Janez, Bohinjska
Bela, Bohinjska Bela 83, vstop 24. 2. 1996,
vložek 31.440 SIT; Cerar Ivo, Dob, Kidričeva 22, vstop 24. 2. 1996, vložek
8.983 SIT; Cundrič Andrej, Zgornje Gorje,
Poljščica 25, vstop 24. 2. 1996, vložek
31.440 SIT; Cvenkel Rezka, Podnart, Ljubno 69, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT;
Čop Tomaž, Zgornje Gorje, Krnica 17, vstop
24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Dolar Tilka,
Žirovnica, Doslovče 12, vstop 24. 2. 1996,
vložek 8.983 SIT; Fister Janez, Radovljica,
Brda 5, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT;
Gašperšič Rok, Kropa, Mišače 4, vstop 24.
2. 1996, vložek 8.983 SIT; Gomboc Ana,
Begunje, Srednja vas 6, vstop 24. 2. 1996,
vložek 8.983 SIT; Gorjanc Uršula, Rateče,
Rateče 35, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983
SIT; Jakopič Boris, Zgornje Gorje, Sp. Laze
6. vstop 24. 2. 1996, vložek 26.949 SIT; Jan
Matevž, Zgornje Gorje, Višelnica 9, vstop
24. 2. 1996, vložek 13.474 SIT; Janc Anton,
Bled, Rečiška 35, vstop 24. 2. 1996, vložek
31.440 SIT; Jančič Tone, Ljubljana, Kamnogoriška 54, vstop 24. 2. 1996, vložek
8.983 SIT; Kadunc Franc, Zgornje Gorje,
Zg. Gorje 34a, vstop 24. 2. 1996, vložek
8.983 SIT; Klinar Anton, Jesenice, Plavški
rovt 9, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT;
Klinar Anton, Jesenice, Planina pod golico
51, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT;
Klinar Milan, Jesenice, Plavški rovt 15,
vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Klinar
Jože, Jesenice, Plavški rovt 5, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Korošec Janez, Bohinjska Bistrica, Koprivnik 31, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Kos Rozalija, Bohinjska Bistrica, Jereka 17, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Kosmač Jože, Jesenice, Javorniški rovt 31, vstop 24. 2. 1996,
vložek 8.983 SIT; Košir Mirko, Bohinjska
Bistrica, Brod 5, vstop 24. 2. 1996, vložek
8.983 SIT; Kraševec Marija, Kranjska Gora, Podkoren 67, vstop 24. 2. 1996, vložek
8.983 SIT; Kunstelj Štefan, Zgornje Gorje,
Zg. Gorje 94, vstop 24. 2. 1996, vložek
8.983 SIT; Lipovec Jože, Jesenice, Prihodi
6, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Magušar Urban, Radovljica, Linhartov trg 4,
vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Medja
Anton, Bohinjska Bistrica, Nemški rovt 25,
vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Medja
Janez, Bohinjska Bistrica, Nemški rovt 1,
vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Medja
Branko, Srednja vas v Bohinju, Češnjica
57, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT;
Medja Jakob, Bohinjska Bistrica, Nemški
rovt 4, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT;
Mertelj Janez, Kranjska Gora, Podkoren 73,
vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Mežan
Franc, Bled, Riklijeva 7, vstop 24. 2. 1996,
vložek 13.474 SIT; Mežan Janez, Bled, Riklijeva 6, vstop 24. 2. 1996, vložek 31.440
SIT; Mežan Anton, Bled, Partizanska 21a,
vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Oman
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Marija, Rateče, Rateče 58, vstop 24. 2. 1996,
vložek 8.983 SIT; Papler Franc, Bled, Rečiška 23, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983
SIT; Papler Peter, Žirovnica, Breznica 24,
vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Pekovec Franc, Srednja vas v Bohinju, Studor
21, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT;
Petkoš Janez, Bled, Rečiška 8, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Pezdirnik Miha,
Mojstrana, Cesta v Radovno 3, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Pezdirnik Alojz,
Mojstrana, Dovje 92, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Pezdirnik Alojz, Mojstrana,
Dovje 25, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983
SIT; Pfeifer Franc, Bohinjska Bistrica,
Nemški rovt 7, vstop 24. 2. 1996, vložek
8.983 SIT; Pintar Jože, Bled, Rečiška 43,
vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Podobnik Franc, Kamna Gorica, Zg. Lipnica 1,
vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Poklukar Tončka, Bled, Rečiška 49, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Potočnik Rudolf,
Podnart, Rovte 8, vstop 24. 2. 1996, vložek
8.983 SIT; Praprotnik Marija, Radovljica,
Mošnje 30, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983
SIT; Pretnar Janez, Zgornje Gorje, Poljščica 6, vstop 24. 2. 1996, vložek 13.474 SIT;
Primožič Karol, Bohinjska Bela, Kupljenik
11, vstop 24. 2. 1996, vložek 26.949 SIT;
Rakovec Frančiška, Podnart, Poljščica 7,
vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Rampre Friderik, Mojstrana, Dovje 42, vstop 24.
2. 1996, vložek 8.983 SIT; Rasinger Fric,
Kranjska Gora, Podkoren 63, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Ravnik Drejče, Bohinjska Bistrica, Zoisova 17, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Razinger Franišek,
Jesenice, Javorniški rovt 16, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Repinc Jože, Bohinjska Bistrica, Polje 24a, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Robič Margareta,
Radovljica, Jalnova 6, vstop 24. 2. 1996,
vložek 8.983 SIT; Rozman Vida, Podnart,
Poljšica 4, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983
SIT; Rozman Jože, Bohinjska Bistrica,
Nemški rovt 3, vstop 24. 2. 1996, vložek
8.983 SIT; Rozman Miha, Podnart, Češnjica 18, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT;
Rozman Martin, Zgornje Gorje, Višelnica
6, vstop 24. 2. 1996, vložek 31.440 SIT;
Rupar Štefanija, Jesenice, Hrušica 32, vstop
24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Sitar Rok,
Radovljica, Sp. otok 3, vstop 24. 2. 1996,
vložek 8.983 SIT; Skumavec Terezija, Zgornje Gorje, Zg. Laze 20, vstop 24. 2. 1996,
vložek 31.440 SIT; Slivnik Janez, Bled, Prešernova 43, vstop 24. 2. 1996, vložek 26.949
SIT; Slivnik Janko, Zgornje Gorje, Zg. Gorje 10, vstop 24. 2. 1996, vložek 31.440 SIT;
Slivnik Valentin, Zgornje Gorje, Podhom
13, vstop 24. 2. 1996, vložek 31.440; Smolej Stanislava, Mojstrana, Belca 23, vstop
24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Smukavec
Jože, Srednja vas v Bohinju, Podjelje 21,
vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Sodja
Franc, Srednja vas v Bohinju, Studor 4,
vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Sodja
Jože, Srednja vas v Bohinju, Češnjica 81,
vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Soklič
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Jože, Bohinjska Bistrica, Polje 25, vstop
24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Soklič Miro,
Srednja vas v Bohinju, Podjelje 9, vstop
24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Stare Jože,
Bohinjska Bistrica, Nemški rovt 8, vstop
24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Stritar Marija, Ljubljana, Škrabčeva 6, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Sušnik Milan, Bohinjska Bistrica, Nomenj 42, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Šiljar Alojz, Bohinjska Bistrica, Prečna 8, vstop 24. 2. 1996,
vložek 8.983 SIT; Šiljar Janez, Bohinjska
Bistrica, Prečna 4, vstop 24. 2. 1996, vložek
8.983 SIT; Šmid Jakob, Jesenice, Hrušica
112, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT;
Šolar Vida, Brezje, Peračica 6, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Štefelin Berta, Jesenice, Planina pod Golico 14, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Štefelin Jože, Jesenice, Planina pod Golico 14, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Tavčar Jože, Bled,
Za gradom 1, vstop 24. 2. 1996, vložek:
31.440 SIT; Ulčar Dana, Zgornje Gorje, Sp.
Gorje 103b, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983
SIT; Urh Martin, Bohinjsko jezero, Stara
Fužina 259, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983
SIT; Urh Ciril, Bled, Bodešče 18, vstop
24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Vovk Jože,
Brezje, Črnivec 3, vstop 24. 2. 1996, vložek
8.983 SIT; Vrtačnik Maja, Bled, Grajska 3,
vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Zima
Janez, Mojstrana, Dovje 13, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Zima Zdravko, Žirovnica, Žirovnica 59, vstop 24. 2. 1996,
vložek 8.983 SIT; Zupan Dušan, Kranjska
Gora, Podkoren 78, vstop 24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Zupanc Janko, Radovljica,
Roblekovo naselje 35, vstop 24. 2. 1996,
vložek 8.983 SIT; Zapančič Ljudmila, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 81, vstop
24. 2. 1996, vložek 31.440 SIT; Žemva
Alojz, Zgornje Gorje, Zg. Gorje 28, vstop
24. 2. 1996, vložek 13.474 SIT; Žnidar Janez, Bohinjska Bistrica, Nomenj 17, vstop
24. 2. 1996, vložek 8.983 SIT; Žnidar Milan, Bohinjska Bela, Obrne 12, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Žvan Ivana, Bohinjsko jezero, St. fužina 24, vstop 24. 2.
1996, vložek 8.983 SIT; Ambrožič Lojz,
Bled, Zasip, Stagne 27, vstop 24. 2. 1996,
vložek 17.966 SIT; Ambrožič Milan, Bled,
Selo 26, vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966
SIT; Ambrožič Stanko, Bled, Zasip, Muže
2, vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457 SIT;
Arh Alojz, Zgornje Gorje, Sp. Gorje 159,
vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT; Arh
Franc, Bled, Bodešče 2b, vstop 24. 2. 1996,
vložek 22.457 SIT; Ažman Matija, Zgornje
Gorje, Višelnica 11, vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457 SIT; Bregant Anica, Zgornje
Gorje, Poljšica 59, vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT; Burja Miha, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 108, vstop 24. 2. 1996,
vložek 22.457 SIT; Černe Franc, Bled, Zasip, Stagne 20, vstop 24. 2. 1996, vložek
22.457 SIT; Dežman Jože, Bled, Bodešče
27, vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT;
Dijak Marija, Zgornje Gorje, Sp. Laze 2,
vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457 SIT; Ferjan Ana, Bled, Ribno, Koritenska 7, vstop
24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT; Ferjan Lovrenc, Bled, Selo 18, vstop 24. 2. 1996,
vložek 17.966 SIT; Frčej Vinko, Zgornje
Gorje, Sp. Laze 4, vstop 24. 2. 1996, vložek
22.457 SIT; Frelih Julka, Bled, Selo 52,

vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457 SIT; Globevnik Iva, Bled, Zasip, Reber 1, vstop
24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT; Golc Janez,
Bled, Zasip, Muže 6, vstop 24. 2. 1996,
vložek 22.457 SIT; Heberle Franc, Bled,
Selo 56, vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457
SIT; Hudovernik Francka, Zgornje Gorje,
Sp. Laze 3, vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457
SIT; Jan Janez, Zgornje Gorje, Višelnica
13, vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT;
Janša Janez, Bled, Zasip, Stagne 7, vstop
24. 2. 1996, vložek 22.457 SIT; Koder Janez, Bled, Selo 45, vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT; Koren Franc, Zgornje Gorje, Sp. Gorje 80d, vstop 24. 2. 1996, vložek
8.983 SIT; Kristan Anton, Bled, Selo 32,
vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT; Kunšič Janez, Zgornje Gorje, Sr. Radovna 14,
vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT; Kunšič Sonja, Bled, Savska 8, vstop 24. 2. 1996,
vložek 17.966 SIT; Kunšič Boris, Zgornje
Gorje, Prniki 4, vstop 24. 2. 1996, vložek
22.457 SIT; Lipovec Andrej, Zgornje Gorje, Zg. Laze 22, vstop 24. 2. 1996, vložek
17.966 SIT; Lukan Andrej, Bled, Zasip,
Stagne 3, vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457
SIT; Lukanc Dana, Bled, Selo 27, vstop
24. 2. 1996, vložek 17.966; Mežan Jože,
Bled, Prešernova 64, vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457 SIT; Mulej Jože, Bled, Selo 20,
vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457 SIT; Pangerc Janko, Bled, Selo 23, vstop 24. 2. 1996,
vložek 17.966 SIT; Pangerc Jože, Bled, Bodešče 6, vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457
SIT; Pazlar Janez, Bled, Prežihova 9, vstop
24. 2. 1996, vložek 22.457 SIT; Plemelj
Blaž, Bled, Selo 48, vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457 SIT; Pogačar Janez, Bohinjska
Bela, Bohinjska Bela 7, vstop 24. 2. 1996,
vložek 13.474 SIT; Pogačar Polde, Bled,
Zasip, Muže 1, vstop 24. 2. 1996, vložek
22.457 SIT; Poklukar Janez, Zgornje Gorje,
Zg. Gorje 11, vstop 24. 2. 1996, vložek
22.457 SIT; Pretnar Alojz, Bohinjska Bela,
Bohinjska Bela 40, vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457 SIT; Repinc Urevc Simona,
Bled, Mlinska 28, vstop 24. 2. 1996, vložek
17.966 SIT; Rimahazi Mirko, Zgornje Gorje, Sp. Gorje 12, vstop 24. 2. 1996, vložek
17.966 SIT; Ragač Anton, Lesce, Šobčeva
27, vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT;
Rožič Štefan, Zgornje Gorje, Višelnica 2,
vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT; Skumavec Miha, Bled, Bodešče 8, vstop 24. 2.
1996, vložek 17.966 SIT; Slivnik Janez,
Zgornje Gorje, Podhom 4, vstop 24. 2. 1996,
vložek 22.457 SIT; Smole Jože, Bled, Koritno 37, vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966
SIT; Soklič Anton, Bled, Selo 21, vstop
24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT; Soklič
Franc, Bled, Selo 22, vstop 24. 2. 1996,
vložek 22.457 SIT; Strgar Anton, Bohinjska
Bela, Kupljenik 8, vstop 24. 2. 1996, vložek
17.966 SIT; Sušnik Franci, Bohinjska Bela,
Bohinjska Bela 82, vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457 SIT; Šmit Ivan, Bled, Selo 25,
vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT; Toman Ivanka, Bohinjska Bela, Kupljenik,
vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT; Urh
Janez, Bled, Selo 50, vstop 24. 2. 1996,
vložek 17.966 SIT; Urh Janez, Bled, Zasip,
Sebenje 74, vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966
SIT; Valant Alojz, Bled, Bodešče 30, vstop
24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT; Vester Anton, Zgornje Gorje, Zg. Gorje 40, vstop

24. 2. 1996, vložek 22.457 SIT; Vidic Anton, Bled, Ljubljanska 18, vstop 24. 2. 1996,
vložek 22.457 SIT; Vidic Ignac, Bled, Zasip, Muže 9, vstop 24. 2. 1996, vložek
22.457 SIT; Zalokar Andrej, Zgornje Gorje,
Podhom 11, vstop 24. 2. 1996, vložek
17.966 SIT; Zupan Alojz, Bohinjska Bela,
Bohinjska Bela 128, vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT; Zupan Anton, Zgornje Gorje, Zg. Gorje 42, vstop 24. 2. 1996, vložek
17.966 SIT; Zupan Janez, Bled, Zasip,
Piškovca 2, vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457
SIT; Zupan Janez, Bohinjska Bela, Kupljenik 16, vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966
SIT; Zupan Stanislav, Bled, Koritno 34,
vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457 SIT; Zupan Valentin, Zgornje Gorje, Radovna 16,
vstop 24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT; Zupanc Albin, Bled, Bodešče 36, vstop 24. 2.
1996, vložek 17.966 SIT; Zupančič Magda,
Bled, Selo 19, vstop 24. 2. 1996, vložek
17.966 SIT; Zupančič Marija, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 84, vstop 24. 2. 1996,
vložek 22.457 SIT; Žemva Peter, Bled, Razgledna 14, vstop 24. 2. 1996, vložek 22.457
SIT; Žerovec Franc, Bled, Mlinska 15, vstop
24. 2. 1996, vložek 22.457 SIT; Žmitek Janko, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 52a,
vstop 24. 2. 1996, vložek 13.474 SIT; Žvan
Frančišek, Zgornje Gorje, Zg. Laze 12, vstop
24. 2. 1996, vložek 17.966 SIT.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Skumavec Jože, imenovan 16. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Burja Miha, Lipovec Andrej in Žemva Alojz, vstopili
24. 2. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja iz-
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delkov iz plute, slame in protja; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330

Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6411 Javne poštne storitve; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov;74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.
Ustanovitev zadruge zaradi spojitve
Kmetijsko gozdarske zadruge Bled, z o.o.
(vl. št. 1/5270/00) in Gozdarsko kmetijske
zadruge GOZD Bled, z o.o. (vl. št.
1/5521/00) na podlagi spojitvene pogodbe z
dne 24. 2. 1996.

živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

NOVA GORICA
Ob-107079
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00307 z dne 18. 4. 1997 pri
subjektu vpisa VINOGRADNIŠKA ZADRUGA VIPAVA, z.o.o., Vipava, sedež:
Trg Pavla Rušta 2, 5271 Vipava, pod vložno št. 1/02595/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5653983
Sedež: 5271 Vipava, Goriška cesta 13
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šinigoj David, razrešen 8. 9. 1995; Krušič Alojz
Evgen, Šempeter pri Gorici, Stjenkova 55,
imenovan 8. 9. 1995, za predsednika zadruge, ki zastopa zadrugo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1997: 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
LJUBLJANA
Rg-46688
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20153 z dne 23. 10. 1996 pod št. vložka
1/16531/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PURAQUA, Ekološko svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Metoda Mikuža 18
Skrajšana firma: PURAQUA, d.o.o.,
Ljubljana, Metoda Mikuža 18
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Metoda Mikuža 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Hluchy Gordana, izstop
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 morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela ustanoviteljica Hluchy Gordana, Metoda Mikuža 18, Ljubljana.

NOVA GORICA
Rg-105818
Družba AGROTRADE, Podjetje za finančne in komercialne storitve, d.o.o., Vipava, s sedežem Vinarska cesta 5, Vipava,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/1830/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 27. 2. 1997.
Ustanovitelj in edini družbenik je Kmetijstvo Vipava AGROIND VIPAVA 1894,
p.o., Vipava, Vinarska cesta 5, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 2. 1997
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Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 014-2/97
Ob-2874
Pravilnik sindikata Pekov Slovenije,
Pekarna Postojna, Postojna, Kolodvorska
5c, se z dnem 15. 4. 1997 hrani pri Upravni
enoti Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
Pravilnik je vpisan v evidenco statutov
pod zap. št. 13.

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 3/97

R-105

Jagodnik Alojz roj. 9. septembra 1931 v
Tominjah, očetu Ivanu in materi Jagodnik
Frančiški, stanujoč v Tominjah 3, nazadnje
v Avstraliji na neznanem naslovu je pogrešan (na predlog Primc Zlata iz Tominj 7,
Ilirska Bitrica).
Začasna skrbnica je Ljuba Uljan iz Zabič 30/b.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 10. 6. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah
I P 291/96
R-121
To sodišče je po predsedniku senata sodniku Bojanu Brezniku, v sodelovanju sodnikov porotnikov Staneta Poplesa in Franca
Popita, kot članov senata, v pravdni zadevi
tožeče stranke Darinke Čečavac, Karlovška
9, Ljubljana, proti toženi stranki Slavku Čečavac, Bosanski Lužani, pošta Derventa,
Srbska Krajina, zaradi razveze zakonske
zveze sklenilo:
na podlagi 5. točke 2. odstavka 84. člena
zakona o pravdnem postopku se toženi
stranki Slavku Čečavcu, Bosanski Lužani,
Derventa, BIH postavi začasna zastopnica
Irma Kirin Zakrajšek, strokovna sodelavka
tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi I P 291/96, vse
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
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ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 1997

2. narok za preizkus terjatev dne 1. 10. 1997
ob 8.30 v sobi št. 135/I.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 6. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije
St 5/97
S-276
1. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Utrinek – Tanja Jurjevec, s.p., Senično 67, Križe, reklamne storitve.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Aleš Paulin, Partizanska 10f, Kranj.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
10. 10. 1997 ob 9. uri, soba 113 tukajšnjega
sodišča.
4. Upnike se poziva naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS.
5. Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.
6. Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
Okrožnega sodišča v Kranju, dne 20. 6.
1997.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 1997
St 3/97
S-277
1. Ugotovi se, da ni monžnosti, da bo
dolžnik Štajerska pivovarna d.d. izpolnil
obveznosti na podlagi predloga za prisilno
poravnavo.
2. Postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Štajerska pivovarna d.d. Maribor se
ustavi.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 1997
St 2/97-11
S-279
Z dnem 26. 6. 1997 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Filmerx, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in uvoz-izvoz
Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota,
Miklošičeva 5.
Stečajni postopek se ne izvede in se z
istim dnem zaključi.
Začetek in zaključek stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu RS.
Zoper sklep o začetku in zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.
Premoženje stečajnega dolžnika se po
pravnomočnosti tega sklepa uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 6. 1997
St 32/96
S-280
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Pajek, Proizvodnja tekstilne konfekcije, trgovina, posredovanje in zastopanje, d.o.o., Materija, v stečaju, ki ga zastopa stečajni upravitelj Samo Hladnik bo

St 8/97
S-281
To sodišče je dne 27. 6. 1997 izdalo
sklep opr. št. St 8/97, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Nova vozila Gorica, Proizvodnja, trgovina, storitve, servisiranje in obrtna dejavnost, d.o.o., Šempeter pri Gorici, Cesta Goriške fronte 46.
Stečajni upravitelj je mag. Milan Torkar, dipl. inž. iz Tolmina, Prekomorskih
brigad 14.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica. Vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodne koleke v vrednosti 200 točk.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
27. 10. 1997 ob 8.30 v sobi št. 108/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 27. 6. 1997.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 6. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 53
La-154
Megrad inženiring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic. Javni poziv je bil
prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 8, z
dne 12. II. 1996 in dnevniku Delo dne 9. 2.
1996. Istočasno je bil javni poziv objavljen
tudi na oglasnih deskah v podjetju.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 15. 7. 1997.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v dopoldanskem času po tel.
061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.
Megrad inženiring, p.o., Ljubljana
Št. 4702
La-155
SGP Kograd – Podjetje Igem Dravograd, d.o.o. in SGP Kograd – Podjetje
SDG Dravograd, d.o.o., podaljšujeta rok
za javni poziv upravičencem (zaposlenim,
bivšim zaposlenim in upokojencem podjetja) za sodelovanje pri interni razdelitvi in
notranjem odkupu v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja zaradi revizije potrdil iz 25.a člena. Rok se podaljša do
vključno 28. 7. 1997.
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Javni poziv je bil prvič objavljen v dnevniku Večer dne 29. 5. 1997 in v Uradnem
listu RS, dne 6. VI. 1997.
Informacije: zainteresirani dobijo vse informacije pri direktorju Mihi Ločičniku in
pri Mariji Slavič na tel. 0602/85-640 ali
85-641, oziroma osebno na sedežu podjetja.
SGP Kograd Dravograd
Podjetje Igem, d.o.o.

vpisane in vplačane vse delnice namenjene
za interno razdelitev.
Podjetje nameni 20% družbenega kapitala za interno razdelitev delnic v vrednosti
19,785.600 SIT ali 19.786 delnic razreda B
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Delnice
razreda B so navadne delnice, glasijo na
ime in so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem.
7.2. Interni razpis
Podjetje poziva ožje družinske člane zaposlenih, da v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva v časopisu Delo in na oglasnih
deskah predložijo lastniške certifikate v zamenjavo za navadne delnice s 50%
popustom. Delnice se vplačajo z gotovino –
delnice z oznako B iz interne razdelitve.
Če v razpisnem roku ne bodo vpisane
delnice, bo podjetje preostanek do 20% preneslo na Sklad RS za razvoj.
8. Javni poziv za notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v 30
dneh od objave tega javnega poziva vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice se
vplačajo z gotovino – delnice z oznako C, z
morebitnimi presežnimi certifikati – delnice z
oznako D in potrdili za neizplačani del osebnih dohodkov in sicer se uporabijo proporcionalno za vsakega udeleženca.
Upravičenci se bodo s pisno izjavo odločili, da pristopijo k programu notranjega
odkupa. Ko upravičenci vplačajo prvi paket
delnic postanejo udeleženci notranjega odkupa.
Organizacija programa notranjega odkupa je določena s pravili notranjega odkupa,
ki se objavijo na oglasni deski podjetja.
Podjetje nameni notranjemu odkupu 40%
vrednosti družbenega kapitala.
Podjetje bo v okviru preoblikovanja z
notranjim odkupom najprej prenesel na
Sklad za razvoj celotno vrednost kapitala
namenjenega za notranji odkup in nato takoj odkupila 20% prenešenih delnic s 50%
popustom nato pa dalje v 4 letih vsako leto
po 1/4 delnic prav tako s 50% popustom.
Delnice razreda D v notranjem odkupu
imajo lastnosti delnice v interni razdelitvi,
delnice razreda C pa so navadne, imenske,
dajejo pravico do upravljanja in do dividende. So neprenosljive izven programa notranjega odkupa v času njegovega trajanja.
Prenosljivost delnic v okviru programa
notranjega odkupa pa je omejena z zahtevo,
da ostaja najmanj 1/3 zaposlenih med udeleženci programa.
9. Način vplačila
Delnice se bodo vpisovale in vplačevale
na sedežu podjetja v blagajni podjetja vsak
delovnik od 7. do 15. ure ali na poseben
privatizacijski podračun podjetja št. 50104-698-27312 s posebno navedbo »plačilo
kupnine za delnice v notranjem odkupu«.
10. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo o odobritvi zgoraj navedenega programa preoblikovanja kršene njegove po zakonu temelječe pravice oziroma pravne koristi ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
pravic v 15 dneh od dneva te objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj RS.

Pritožba se vloži pri Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.
11. Informacije
Vse dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju
podjetja dobijo upravičenci v tajništvu podjetja na telefonsko št. 061/613-112 pri Marjetki Vidmar.
Sora Industrija pohištva, d.o.o.,
Medvode

Št. 59
La-156
Cestno podjetje Nova Gorica, p.o., Nova Gorica, Prvomajska 52 ponavlja javni
poziv za vpis in vplačilo delnic v interno
razdelitev in notranji odkup delnic.
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 15 dni po objavi javnega poziva v časopisu Delo, vpišejo potrdila za manj izplačane plače v interno razdelitev in notranji
odkup delnic podjetja.
Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v časopisu Delo, dne 6. 12.
1996 in v Uradnem listu RS, št. 71, dne
13. XII. 1996.
Cestno podjetje Nova Gorica, p.o.
La-147
Sora, d.o.o., Gorenjska c. 12, Medvode,
objavlja program lastninskega preoblikovanja, ki ga je z odločbo št. LP 01061/2/1997ASA z dne 23. 5. 1997 odobrila Agencija
RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Firma in sedež: Sora industrija pohištva, d.o.o., Medvode, Gorenjska c. 12.
2. Matična številka: 5005817.
3. Osnovna dejavnost: 012310 – proizvodnja lesnega pohištva.
4. Pravna oblika organiziranosti podjetja: podjetje je organizirano kot družba z
omejeno odgovornostjo z mešano lastnino.
5. Predvidena lastninska struktura kapitala preoblikovanega 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. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad 10%,
– prenos navadnih delnic na Odškodninski sklad 10%,
– prenos navadnih delnic na Sklad za
razvoj 20%,
– interna razdelitev delnic 20%,
– notranji odkup delnic 40%.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Sora industrija pohištva, d.o.o., Medvode, Gorenjska c. 12 poziva vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojence podjetja in
hčerinskih podjetij iz 46. člena ZLPP, da v
roku 30 dni po objavi tega oglasa in poziva
v časopisu Delo, na oglasni deski podjetja
in na oglasnih deskah hčerinskih podjetij
vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate in potrdila za manj izplačane plače
(I. krog). Interna razdelitev se lahko zaključi pred navedenim rokom, kolikor so že

Št. 308/61-1997
La-148
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarski center in veledrogerija Maribor, d.o.o., Maribor, Šentiljska 109, katere družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačno prenešenega dela družbenega kapitala Veterinarskega zavoda, p.o., Maribor, na osnovi
programa lastninskega preoblikovanja, ki ga
je z odločbo št. LP 01943/1997-MP z dne
18. 6. 1997, odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja zavoda.
I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež
Matično podjetje: Veterinarski zavod,
p.o., Maribor, Maribor, Šentiljska cesta
109.
Izločeni del podjetja: Veterinarski center in veledrogerija Maribor, d.o.o., Maribor, Šentiljska cesta 109.
2. Matična številka
Matično podjetje: 5149967.
Izločeni del podjetja: 5149967.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veterinarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Veterinarski zavod,
p.o., Maribor s polno odgovornostjo.
V Veterinarskem zavodu, p.o., Maribor
je bil v skladu s 147., 148. in 149. členom
zakona o veterinarstvu določen delež družbenega kapitala, ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 55/92, 7/93 in 31/93). V postopku lastninskega preoblikovanja se, na podlagi
neodplačno prenešenega dela družbenega
kapitala Veterinarskega zavoda, p.o., Maribor organizira nova kapitalska družba s firmo Veterinarski center in veledrogerija Maribor, d.o.o. Na podlagi vlaganj po 147. členu zakona o veterinarstvu predstavlja delež
Občine Maribor v kapitalu Veterinarskega
centra in veledrogerije, d.o.o. 10,87%.
Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 32,640.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:
– znani lastniki (Občina Maribor) –
10,85%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 17,83%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
35,66%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb –
35,66%.
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2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 14,26% celotnega
kapitala družbe,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 28,52% celotnega
kapitala družbe,
– prodaja deležev z javnim zbiranjem ponudb v višini 40% družbenega kapitala ali
28,52% celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarski center in veledrogerija Maribor, d.o.o.
1. Interna razdelitev
Veterinarski zavod, p.o., Maribor poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene, upokojene delavce zavoda) in ožje
družinske člane zaposlenih, da v roku
30 dni po objavi tega oglasa in poziva v
dnevniku Večer ter na oglasni deski zavoda in Veterinarskega centra in veledrogerije Maribor, d.o.o., vpišejo deleže v zameno za lastninske certifikate. V primeru, da
bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev manjša od 20% družbenega kapitala, se bodo razdelili deleži tudi za lastninske certifikate ožjih družinskih članov
zaposlenih.
Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s tretjim odstavkom
23. člena ZLPP.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov zaposlenih, bivših
zaposlenih in upokojencev večja od 20%
družbenega kapitala, se ne bodo delili deleži za lastninske certifikate ožjih družinskih
članov. Zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci bodo lahko presežne lastninske certifikate porabili kot kupnino za deleže notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega
udeleženca posebej.
2. Notranji odkup
Veterinarski zavod, p.o., Maribor poziva
vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce), da v roku 30 dni
po objavi tega oglasa in poziva v dnevniku
Večer ter na oglasni deski zavoda in Veterinarskega centra in veledrogerije Maribor,
d.o.o., vpišejo in vplačajo deleže notranjega
odkupa s 50% popustom.
Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu ntoranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket deležev, postanejo udeleženci programa notranjega odkupa.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih lastninskih certifikatov, (če bo vloženih lastninskih certifikatov zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev za več kto 20% družbenega kapitala) in z gotovinskimi vplačili.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Veterinarski zavod, p.o., Maribor poziva
vse zainteresirane, da v roku 30 dni po objavi v dnevniku Večer vložijo ponudbe za
odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 1.164 deležv oznake G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 12.506 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.
Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
v zaprti kuverti na naslov:
– Veterinarski zavod, p.o., Maribor, Maribor, Šentiljska cesta 109,
– Veterinarski center in veledrogerija
Maribor, d.o.o., Maribor, Šentiljska cesta
109
in sicer z oznako: »Ponudba za nakup
poslovnih deležev Veterinarskega centra in
veledrogerije Maribor, d.o.o.«.
Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija zavoda v roku
15 dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.
IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz interne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, v računovodstvu na sedežu zavoda:
Šentiljska cesta 109, Maribor, vsak delovnik v času od 8. do 12. ure.
Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizacijah za plačilni promet na privatizacijski podračun št. 51800-698-15458 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: »plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterinarski center in veledrogerijo Maribor, d.o.o.«
V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju zavoda pri mag. Stanetu Kranjcu, dr. vet. med., po telefonu
062/224-343 ali osebno na sedežu zavoda
med 8. in 10. uro.

2. Matična številka
Matično podjetje: 5149967.
Izločeni del podjetja: 1193490.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veterinarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Veterinarski zavod,
p.o., Maribor s polno odgovornostjo.
V Veterinarskem zavodu, p.o., Maribor
je bil v skladu s 147., 148. in 149. členom
zakona o veterinarstvu določen delež družbenega kapitala, ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 55/92, 7/93 in 31/93). V postopku lastninskega preoblikovanja se, na podlagi
neodplačno prenešenega dela družbenega
kapitala Veterinarskega zavoda, p.o.,
Maribor organizira nova kapitalska družba
s firmo Veterinarska bolnica in lekarna Lenart, d.o.o. Na podlagi vlaganj po 147. členu zakona o veterinarstvu predstavlja delež
Občine Lenart v kapitalu Veterinarske bolnice in lekarne Lenart, d.o.o., 33,72%.
Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 27,200.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:
– znani lastniki (Občina Maribor) –
33,71%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 13,27 %,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
26,51%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb –
26,51%.
2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– interna razdelitev deležev v višini
20,02% družbenega kapitala ali 10,61% celotnega kapitala družbe,
– notranji odkup deležev v višini 39,99%
družbenega kapitala ali 21,20% celotnega
kapitala družbe,
– prodaja deležev z javnim zbiranjem ponudb v višini 39,99% družbenega kapitala
ali 21,20% celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska bolnica in lekarna Lenart, d.o.o.
1. Interna razdelitev
Veterinarski zavod, p.o., Maribor, poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene, upokojene delavce zavoda) in ožje
družinske člane zaposlenih, da v roku 30
dni po objavi tega oglasa in poziva v dnevniku Večer ter na oglasni deski zavoda in
Veterinarske bolnice in lekarne Lenart,
d.o.o., vpišejo deleže v zameno za lastninske certifikate.
V primeru, da bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev manjša od 20%
družbenega kapitala, se bodo razdelili deleži tudi za lastninske certifikate ožjih družinskih članov zaposlenih.
Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s tretjim odstavkom
23. člena ZLPP.

Št. 308/61-1997
La-150
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska bolnica in lekarna Lenart, d.o.o., Lenart, Gradiška cesta
6, katere družbeni kapital, ki je predmet
lastninjenja, izhaja iz neodplačno prenešenega dela družbenega kapitala Veterinarskega zavoda, p.o., Maribor, na osnovi programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je
z odločbo št. LP 02139/1997-MP z dne
18. 6. 1997, odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja zavoda.
I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež
Matično podjetje: Veterinarski zavod,
p.o., Maribor, Maribor, Šentiljska cesta
109.
Izločeni del podjetja: Veterinarska bolnica in lekarna Lenart, d.o.o., Lenart,
Gradiška c. 6.
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V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov zaposlenih, bivših
zaposlenih in upokojencev večja do 20%
družbenega kapitala, se ne bodo delili deleži za lastninske certifikate ožjih družinskih
članov. Zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci bodo lahko presežne lastninske certifikate porabili kot kupnino za deleže notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcialno za vsakega udeleženca posebej.
2. Notranji odkup
Veterinarski zavod, p.o., Maribor poziva
vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce), da v roku 30 dni
po objavi tega oglasa in poziva v dnevniku
Večer ter na oglasni deski zavoda in Veterinarske bolnice in lekarne Lenart, d.o.o., vpišejo in vplačajo deleže notranjega odkupa s
50% popustom.
Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket deležev, postanejo udeleženci programa notranjega odkupa.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih lastninskih certifikatov, (če bo vloženih certifikatov zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev za
več kot 20% družbenega kapitala) in z gotovinskimi vplačili.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Veterinarski zavod, p.o., Maribor poziva
vse zainteresirane, da v roku 30 dni po objavi v dnevniku Večer vložijo ponudbe za
odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino.
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 721 deležev oznake G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 12.506 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.
Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
v zaprti kuverti na naslov:
– Veterinarski zavod, p.o., Maribor, Maribor, Šentiljska cesta 109,
– Veterinarska bolnica in lekarna Lenart
d.o.o., Lenart, Gradiška cesta 6
in sicer z oznako: »Ponudba za nakup
poslovnih deležev Veterinarske bolnice in
lekarne Lenart, d.o.o.«.
Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija zavoda v roku
15 dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.
IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz interne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, v računovodstvu na sedežu zavoda:
Šentiljska cesta 109, Maribor vsak delovnik
v času od 8. do 12. ure.
Gotovinska vplačila bodo izključno pri
bankah in drugih organizacijah za plačilni

promet na privatizacijski podračun št.
51800-698-15458 pri Agenciji za plačilni
promet, nadziranje in informiranje z navedbo: »plačilo kupnine za poslovne deleže za
Veterinarsko bolnico in lekarno Lenart,
d.o.o.«
V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju zavoda pri mag. Stanetu Kranjcu, dr. vet. med., po telefonu
062/224-343 ali osebno na sedežu zavoda
med 8. in 10. uro.
Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenih programov 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 Ministrstvu 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.
Veterinarski zavod, p.o., Maribor

– notranji odkup delnic – 39,99% družbenega kapitala.
8. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
8.1. Interna razdelitev
Podjetje Obrtnik Mengeš, Mengeš, Prešernova cesta 2, poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence ter ožje družinske člane zaposlenih, da v 30 dneh po
objavi tega poziva zamenjajo svoje lastniške certifikate za delnice.
Delnice, pridobljene z interno razdelitvijo, so navadne, glasijo na ime, dajejo pravico do upravljanja in pravico do izplačila
dividende. Izražene so v nematerializirani
obliki in so neprenosljive dve leti po njihovi
izdaji, razen z dedovanjem.
Upravičenci lahko zamenjajo lastninske
certifikate na sedežu podjetja Obrtnik Mengeš, Prešernova cesta 2, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
8.2. Notranji odkup
Podjetje Obrtnik Mengeš, Mengeš, Prešernova cesta 2, poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence, da v 30 dneh
po objavi tega poziva vpišejo in vplačajo
delnice podjetja s 50% popustom.
V notranjem odkupu lahko upravičenci
sodelujejo:
– s presežnimi certifikati iz interne razdelitve,
– z denarnimi vplačili na poseben privatizacijski podračun – Obrtnik Mengeš, Mengeš, Prešernova cesta 2 – privatizacija, številka 50120-698-27200.
Delnice, kupljene v notranjem odkupu
so navadne, glasijo na ime, niso prenosljive
izven programa notranjega odkupa, razen z
dedovanjem, dajejo pravico do upravljanja
in dividende, izražene so v nematerializirani obliki.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa ter vplačila delnic so
na voljo pri direktorju Mitji Golobiču, tel.
061/737-275.
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 se vloži
pri Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Obrtnik, Mengeš

Št. 23/6
La-151
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je sprejel zbor delavcev podjetja Obrtnik Mengeš, Prešernova cesta 2, Mengeš, na svoji seji dne 29. 12.
1994 in 5. 2. 1997 in katerega je z odločbo
št. LP 01205/1997-TP z dne 25. 2. 1997
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju
podjetja Obrtnik Mengeš, p.o., Prešernova
cesta 2, Mengeš, objavlja program lastninskega preoblikovanja.
1. Firma: Obrtnik Mengeš, Prešernova
cesta 2, Mengeš.
2. Sedež: Mengeš, Prešernova cesta 2.
3. Matična številka: 5072298.
4. Pomembnejše registrirane dejavnosti
družbe:
– graditev, adaptiranje in vzdrževanje
gradbenih objektov,
– izvajanje zaključnih in obrtniških del v
gradbeništvu.
5. Pravna oblika organiziranosti: podjetje Obrtnik Mengeš, Mengeš, Prešernova cesta 2 je v 100% družbeni lasti.
6. Predvidena lastniška struktura kapitala po preoblikovanju (družbenega kapitala):
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10,01%,
– Odškodninski sklad – 10,01%,
– Sklad RS za razvoj – 20,02%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 19,97%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
39,99%.
7. Predvidena kombinacija načinov
lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na Sklade –
40,04% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 19,97%
družbenega kapitala,

Št. 345/97
La-152
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja Novotehna,
Trgovina na debelo in drobno, p.o., Novo
mesto, ki ga je z odločbo št. LP 02030/1997MP z dne 28. 5. 1997 odbrila Agencija za
prestrukturiranje in privatizacijo ter v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, podjetje Novotehna, Trgovina
na debelo in drobno, p.o., Novo mesto, objavlja program lastninskega preoblikovanja
1. Firma in sedež: Novotehna, Trgovina na debelo in drobno, p.o., Rozmanova
38, Novo mesto.
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Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Novem
mestu pod številko reg. vl. 1-3/00, Novo
mesto.
2. Matična številka: 5000122.
3. Dejavnost: pretežna dejavnost podjetja je trgovina na debelo in drobno.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje Novotehna, Trgovina na debelo in drobno, p.o., je v 100% družbeni lasti.
5. Predvidena lasntiška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 80%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja
družbenega kapitala:
– prenos 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,
– prenos 60% na Sklad RS za razvoj po
29. členu ZLPP.
7. Dodatne informacije v zvezi s programom so na voljo pri Ireni Gričar, tel.
068/321-737.
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 pritožbe na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa se vloži pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Novotehna, Trgovina na debelo
in drobno, p.o., Novo mesto

1.2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega ZVD.
Po izvedbi lastninskega preoblikovanja, bo
kapitalska struktura predvidena naslednja:
Kapitalski delničar
delež v %
10%
Kapitalski sklad. pok. in
inv. zavarovanja
10%
Slovenski odškodninski
sklad
20%
Sklad RS za razvoj
60%
zaposleni in ostali
upravičenci na podlagi
interne razdelitve in
______
notranjega odkupa
100%
1.3. Načini lastninskega preoblikovanja.
1.3.1. ZVD bo uporabil naslednje načine
lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
1.3.2. ZVD se bo ob izvedbi lastninskega preoblikovanja preoblikoval v družbo z
omejeno odgovornostjo ter:
1.3.2.1. prenesel na sklade navadne poslovne deleže iz 22. člena zakona, ki ustrezajo:
– 10% družbenega kapitala in s tem celotnega osnovnega kapitala na Kapitalski
sklad pok. in inv. zavarovanja,
– 10% družbenega kapitala in s tem celotnega osnovnega kapitala na Slovenski odškodninski sklad,
– 20% družbenega kapitala in s tem celotnega osnovnega kapitala na Sklad RS za
razvoj;
1.3.2.2. interno razdelil navadne poslovne deleže iz 23. člena zakona zaposlenim,
bivšim zaposlenim in upokojencem podjetja, ter na podlagi internega razpisa ožjim
družinskim članom zaposlenih, ki skupaj
ustrezajo:
– 20% družbenega kapitala in s tem celotnega osnovnega kapitala;
1.3.2.3. prenesel na Sklad RS za razvoj
za prodajo zaposlenim, bivšim zaposlenim
in upokojencem ZVD ter zanje odkupil navadne poslovne deleže iz 25. člena zakona,
ki ustrezajo:
– 40% družbenega kapitala in s tem celotnega osnovnega kapitala.
2. Javno poziva k zamenjavi ter vplačilu
poslovnih deležev.
2.1. Interna razdelitev poslovnih deležev
in interni razpis.
2.1.1. ZVD poziva vse upravičence, da v
roku 30 dni od dne objave tega poziva v
časopisu Delo predložijo lastniške certifikate v zamenjavo za navadne poslovne deleže z oznako B iz interne razdelitve.
Upravičenci so zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci ZVD.
V skladu s 7. čl. uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov preneha
veljavnost lastniških certifikatov 30. 6. 1997.
2.1.1.1. Ker vrednost lastniških certifikatov upravičencev iz 2.1.1. točke ne zadošča za odkup 20% družbenega kapitala
ZVD na podlagi internega razpisa poziva
ožje družinske člane zaposlenih, da v roku
30 dni od dne objave tega poziva v časopisu
Delo predložijo lastniške certifikate v zamenjavo za navadne poslovne deleže z oznako B iz interne razdelitve.

2.1.1.2. V primeru, da bodo ožji družinski člani predložili v zamenjavo toliko certifikatov, da bi vrednost certifikatov skupaj
s certifikati iz 2.1.1. točke tega poziva presegla vrednost interni razdelitvi namenjenega družbenega kapitala, se bodo njihova
vplačila v certifikatih sorazmerno zmanjšala, o čemer jih bo ZVD obvestil v roku
15 dni po izteku roka za vplačilo.
2.1.2. Za ožje družinske člane zaposlenih se štejejo zakonec zaposlenega ali oseba, s katero zaposleni živi v dalj časa trajajoči življenski skupnosti, njegovi otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelj ter osebe, ki jih je zaposleni po zakonu dolžan
preživljati.
2.1.3. Poslovni deleži za interno razdelitev so navadni poslovni deleži z oznako
B, ki:
– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsakih deset poslovnih deležev nosi en glas,
– dajejo sorazmerno pravico do dividende,
– se glasijo na ime,
– so neprenosljivi dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.
2.2. Notranji odkup
2.2.1. Podjetje poziva vse upravičence,
da v roku 30 dni od dne objave tega poziva
v časopisu Delo z denarjem vplačajo navadne poslovne deleže z oznako C iz notranjega odkupa.
Upravičenci so zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci podjetja.
2.3.2. Poslovni deleži, ponujeni za notranji odkup za gotovino, so navadni poslovni deleži prve emisije z oznako C, ki:
– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsakih deset poslovnih deležev nosi en glas,
– dajejo sorazmerno pravico do dividende,
– se glasijo na ime,
– so prenosljivi med udeleženci, dokler
traja program notranjega odkupa, nato pa
preprosto prenosljive,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.
3. Odkup poslovnih deležev, zamenjava
certifikatov in vračilo z denarjem.
3.1. Odkup poslovnih deležev iz interne
razdelitve, vključno z odkupom poslovnih
deležev iz internega razpisa, in notranjega
odkupa in zamenjava delnic z oznako B s
certifikati za interno razdelitev bosta potekala v roku 30 dni od dne te objave v časopisu Delo na sedežu ZVD v Ljubljani, Bohoričeva 22a, v blagajni podjetja, vsak delovnik med 8. in 14. uro.
3.2. Vplačilo poslovnih deležev za notranji odkup z denarjem se izvede na privatizacijski podračun podjetja št.: 50101-698-000-0027349.
Pri vplačilu se navede: plačilo kupnine
za poslovne deleže iz notranjega odkupa.
4. Dodatne informacije
4.1. Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju
podjetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni dan od 8. do 14. ure na sedežu podjet-

Št. 239
La-153
1. V skladu s sklepom Vlade RS št.
022-03/97-37 (N) z dne 12. 6. 1997 in v
okviru programa lastninskega preoblikovanja Zavoda RS za varstvo pri delu s p.o.,
Ljubljana, Bohoričeva 22a (dalje: ZVD), ki
ga je sprejela Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 02138/1997-GV z dne 23. 6. 1997,
Zavod RS za varstvo pri delu s p.o., Ljubljana, Bohoričeva 22a objavlja program lastninskega preoblikovanja ZVD
1.1 Status ZVD
1.1.1 Firma se glasi: Zavod RS za
varstvo pri delu s p.o., Ljubljana, Bohoričeva 22a.
1.1.2. Sedež ZVD je v Ljubljani, Bohoričeva 22a.
1.1.3. Matična številka ZVD je 5055580.
1.1.4 Šifra podskupine dejavnosti je:
120202
Dejavnost ZVD: tehnične in tehnološke
vede.
1.1.5. Oblika organiziranosti ZVD.
ZVD je organiziran kot enovita delovna
organizacija.
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ja pri Mariji Petelin, telefon (061) 1320 253,
int. 217.
5. Pravni pouk
5.1. Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo agencije o sprejemu programa lastninskega preoblikovanja ZVD 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 odnosein razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa se vloži pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.
Zavod Republike Slovenje
za varstvo pri delu

Notranji odkup
Pozivamo vse zaposlene, nekdaj zaposlene in upokojene delavce, da v 30 dneh
vpišejo ali vplačajo in s pisno izjavo pristopijo k programu notranjega odkupa podjetja. Vplačila delnic notranjega odkupa so mogoča z gotovino in zamenjavo presežnih certifikatov in potrdil o neizplačanih osebnih
dohodkih iz interne razdelitve.
Podjetje mora takoj odkupiti najmanj
20% delnic, namenjenih notranjemu odkupu, preostanek delnic iz programa notranjega odkupa pa v naslednjih 4 letih tako, da
bo vsako leto odkupilo od sklada najmanj
1/4 preostanka delnic notranjega odkupa. V
programu notranjega odkupa mora sodelovati najmanj 1/3 zaposlenih v podjetju.
Pravila programa notranjega odkupa so
upravičencem na vpogled na sedežu podjetja.
Poziv
Upravičence prvega kroga interne razdelitve in notranjega odkupa pozivamo, da
v 30 dneh po objavi tega oglasa v Uradnem
listi RS, časopisu Delo in na oglasni deski
vpišejo delnice za zamenjavo lastniških
certifikatov in za potrdila ter vpišejo in
vplačajo delnice notranjega odkupa ter da v
15 dneh po objavi II. kroga interne razdelitve, ki bo objavljen na oglasni deski, vpišejo preostale delnice interne razdelitve v zameno za lastniške certifikate.
Delnice interne razdelitve in notranjega
odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali
na sedežu podjetja v pritličju, soba št. 6,
vsak dan od 8. do 15. ure. Gotovinska vplačila bo mogoče nakazovati na privatizacijski podračun; položnico in številko lahko
upravičenci dobijo na vpisnem mestu.
Dodatne informacije v zvezi s programom lahko dobite osebno ali po tel. 065
553-442, vsak dan od 8. do 15. ure.
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa kršene njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist ter se
postopka pri agenciji ni udeleževal kot
stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v 15 dneh po tej objavi s pritožbo na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade RS v Ljubljani.
Pritožbo zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja je treba oddati pri Agenciji RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Poligalant, p.o.,
Volčja Draga

Št. 012-01/97
Ob-2857
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Cerkno objavlja

Št. 12/97
La-157
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/32, 31/93) objavljamo program
lastninskega preoblikovanja podjetja Poligalant, Industrija za predelavo plastičnih
mas, p.o., Volčja Draga, ki ga je odobrila
Agencija za prestruktiriranje in privatizacijo z odločbo LP 01212/1997-KJ z dne 11. 6.
1997. Z isto odločbo je bila razveljavljena
odločba LP 01212/1995-KJ z dne 11. 10.
1995.
Firma: Poligalant, Industrija za predelavo plastičnih mas, p.o.
Sedež: Volčja Draga 42, Volčja Draga.
Matična številka: 5033543.
Glavna dejavnost: 011941, proizvodnja
embalaže in plastičnih mas.
Prava organiziranost: podjetje s 100%
družbeno lastnino.
Predvidena lastniška struktura kapitala
po preoblikovanju:
– Pokojninski sklad 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.
Kombinacija
načinov
lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na skade 40%,
– interna razdelitev delnic 20%,
– notranji odkup delnic 40%.
Javni poziv udeležencem
Interna razdelitev
Vse zaposlene, nekdaj zaposlene in upokojene delavce pozivami, da v 30 dneh po
objavi tega razpisa vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate in potrdila za neizplačane osebne dohodke. Z interno razdelitvijo bo podjetje razdelilo 20% družbenega
kapitala po otvoritveni bilanci.
Če v razpisnem roku ne bo vpisanih vseh
20% delnic, namenjenih interni razdelitvi,
bo podjetje najkasneje v 5 dneh na oglasni
deski objavilo interni razpis s 15-dnevnim
rokom za vpis delnic za ožje družinske člane (II. krog).
Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov in potrdil večja kot 20% družbenega kapitala, lahko upravičenci presežne certifikate, zaposleni pa tudi potrdila,
uporabijo za kupnino za delnice v programu
notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov in potrdil uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

Razpisi
javnih natečajev
Preklic
Ob-2920
Preklicujemo objavo javnega razpisa za
oddajo del Izgradnja ABC sistema na CP
Vransko, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 39 z dne 30. VI. 1997.
DARS, d.d.

javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v
Osnovno šolo Cerkno in Osnovno šolo
Sp. Idrija za šolsko leto 1997/1998
1. Naročnik: Občina Cerkno.
2. Predmet razpisa: dnevni prevozi učencev v Osnovno šolo Cerkno in Osnovno
šolo Sp. Idrija na naslednjih relacijah:
Jazne–Otalež–Sp. Idrija,
Šebrelje–Reka–Straža–Cerkno,
Novaki–Log–Cerkno,
Kladje–Planina–Čeplez–Cerkno,
Ravne–Zakriž–Gorje–Cerkno,
Zakojca–Orehek–Reka–Cerkno,
Labinje–Cerkno.
3. Podrobnejše informacije o relacijah
prevozov, številu otrok in voznem redu lahko ponudniki dobijo v občinskem uradu Občine Cerkno pri Vlasti Primožič, tel.
065/745-141.
4. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponudnika,
– naslov ponudnika,
– relacijo,
– podatke o prevoznem sredstvu,
– bruto ceno polnega prevoženega km
oziroma izhodiščno bruto ceno šolske vozovnice v okviru javnega prevoza oseb v
prostem in linijskem cestnem prometu,
– reference,
– druge ugodnosti ponudnika.
Ponudniki oddajo ponudbe za vsako relacijo posebej.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– cena za prevoz,
– reference pri izvajanju prevozov,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe morajo biti poslane na naslov:
Občina Cerkno Platiševa 9, v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze”.
7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku roka za dostavo ponudb ob 11. uri v prostorih občinskega urada Občine Cerkno.
8. Ponudniki bodo o izboru najugodnejšega ponudnika pismeno obveščeni v roku
8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Cerkno

Št. 068-6/97-8
Ob-2858
Na podlagi 7. člena odloka o podelitvi
koncesije za obvezno lokalno javno službo
za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka ter v skladu z odredbo
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Občina Zreče
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javni razpis
za podelitev koncesije za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka (dimnikarsko
službo)
1. Koncedent: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b, Zreče.
2. Predmet koncesije je opravljanje vseh
storitev obvezne lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov.
3. Območje izvajanja koncesije je območje celotne Občine Zreče.
4. Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja 10 let.
Koncesijska pogodba se po preteku lahko
podaljša.
5. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik vpisan v
register pri ustrezni davčni upravi Republike Slovenije,
– da je registriran za opravljanje dimnikarske službe,
– da je ustrezno tehnično opremljen,
– da ima zadostno število strokovnih kadrov za učinkovito opravljanje dimnikarske
službe,
– da predloži referenco o dosedanjem
delu.
6. Prijava na razpis mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje koncesije, osnutek koncesijske pogodbe, dinamiko realizacije pogodbe, način
obračunavanja del, način zagotavljanja in
dokazovanja kakovosti svojih storitev,
ugodnosti, ki jih nudi, cenik dimnikarskih
storitev.
7. Razpisno dokumentacijo (število gospodinjstev, število stanovanjskih enot v individualnih in večstanovanjskih hišah) za
izdelavo ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Zreče.
8. Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitev in način letnega usklajevanja cen (indeks cen IGM, itd.)
– dokazila o izpolnjevanju bistvenih pogojev po 4. členu odloka,
– reference o dosedanjem delu na področju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega elaborata o opravljanju, dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela in tehnične opremljenosti in sposobnosti vodenja
katarstra kurilnih naprav,
– plačilni pogoji (daljši rok za plačilo
opravljenih storitev),
– druge morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi koncendentu,
– celovitost ponudbe.
9. Prijave na razpis je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov: “Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13/B, Zreče, s pripisom –
Prijava za koncesijo za opravljanje obvezne
lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
v Občini Zreče - Ne odpiraj!”

10. Rok za prijavo na javni razpis je 15
dni od objave v Uradnem listu RS.
11. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija naslednji dan po poteku
razpisnega roka, ob 12. uri na sedežu Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/B, 3214 Zreče.
12. O izbiri koncesionarja bo odločil občinski svet najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
13. Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo na Občini Zreče, tel. 063/762-971.

8. Prijave na razpis je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov: “Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13/B, 3214 Zreče, s pripisom – Prijava za koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti v Občini Zreče – Ne odpiraj!”
9. Rok za prijavo na javni razpis je
15 dni od objave v Uradnem listu RS.
10. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija naslednji dan po poteku
razpisnega roka, ob 12. uri na sedežu Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/B, Zreče.
11. O izbiri koncesionarja bo odločil občinski svet najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
12. Vsa potrebna dokumentacija ter dodatne informacije lahko ponudniki dobijo
na Občini Zreče, tel. 063/762-971.
Občina Zreče

Št. 068-6/97-8
Ob-2859
Na podlagi 9. in 10. člena odloka o načinu in pogojih izvajanje gospodarske javne
službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti ter v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina Zreče
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe na področju
opravljanja pokopaliških storitev in
pogrebne dejavnosti
1. Koncedent: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13/B, Zreče.
2. Predmet koncesije je izvajanje dejavnosti na področju opravljanja pokopaliških
storitev in pogrebne dejavnosti.
3. Območje izvajanja koncesije je območje celotne Občine Zreče.
4. Koncesijsko razmerje se sklene za
čas, ki se določi s koncesijsko pogodbo in
prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.
5. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da je registriran za izvajanje razpisane
dejavnosti in da ima za to potrebna soglasja
in dovoljenja pristojnih organov,
– da predloži dokazila, reference ipd., ki
potrjujejo, da ima potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da poda zagotovila, da bo zagotovil
ustrezno število delavcev, usposobljenih za
izvajanje prevzetih del,
– da predloži ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe ,
– da pripravi in predloži program izvajanja dejavnosti in cene storitev,
– da predloži poslovni načrt.
6. Prijava na razpis mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje koncesije, osnutek koncesijske pogodbe, dinamiko realizacije pogodbe, način
obračunavanja del, način zagotavljanja in
dokazovanja kakovosti svojih storitev,
ugodnosti, ki jih nudi, cenik svojih storitev.
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– izpolnjevanje minimalnih predpisanih
pogojev,
– kvaliteta in realnost predloženega razvojnega programa in poslovnega načrta,
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitev in način letnega usklajevanja cen,
– dosedanje reference ponudnikov,
– plačilni pogoji,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi koncedentu.

Št. 3/1124-97

Ob-2860

Javni razpis
za nabavo raziskovalne opreme
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, Smetanova 17, Maribor.
2. Predmet razpisa je nakup, dobava in
montaža opreme:
2.1. VID za senzorsko vodenje robota
Samostojen sistem ali sistem zasnovan
za osebni računalnik s hitro komunikacijo
za povezavo z drugim sistemom – Transputer link, povezava za DSP.
– črnobela kamera (barvna), “framegrabber” monokromatski (barvni), procesorske
enote za obdelavo v realnem času, barvni
grafični sistem za izdajo, 17” barvni monitor, programski paket za razpoznavanje
predmetov (konture, središče, orientacija,...)
Kontaktna oseba: dr. Martin Terbuc, tel.
(062) 220-73-01, faks (062) 211-178.
Orientacijska vrednost je 7,900.000 SIT.
2.2. Razvojni sistem za Hitachi mikrokrmilnike.
Emulacijski
sistem
za
Hitachi
SH7032/34 mikrokrmilnike:
– emulacija v realnem času do 20 MHz,
velikost sledilnega pomnilnika do 32k stanj,
emulacijskega pomnilnika 3MB, sonda s
podnožjem QFP-112, povezava s PC gostiteljskim računalnikom in programska orodja za Windows 95, C-prevajalnik in C-debugger.
Kontaktna oseba: mag. Janez Pogorelc,
tel. (062) 220-7304, faks (062) 211-178.
Orientacijska vrednost je 1,600.000 SIT.
2.3. Delovna postaja in programski paketi
Delovna postaja z Linux oziroma Windows NT operacijskim sistemom:
– procesor Pentium II 266 MHz, 64MB
RAM, UW SCSI HD 4GB, 8ms, SCSI3 HD
3,2GB, 3,5”FD, DAT 8GB, CD ROM 16X
SCSI, multimedijska podpora, miška PS2,
– ATX MIDI Tower, 3D grafika 4MB
VRAM, 21” monitor, 10/100Mb Ethernet,
– MS Windows NT 4.0 Workstation.
Programski paket za načrtovanje tiskanih vezij (PCB) in Autorouter:
– združljivost s P-CAD in SPECTRA
Autorouter datotekami, neomejeno število
komponent, do 99 plasti, 64000 stilov,
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100% avtomatsko povezovanje do 4 plasti s
4000 priključki.
Programski paket za oblikovanje in analizo C programov:
– kontekstni urejevalnik, preverjanje sintakse po ANSI standardu, generiranje struktogramov.
Kontaktna oseba: mag. Janez Pogorelc,
tel. (062) 220-7304, faks (062) 211-178.
Orientacijska vrednost je 3,300.000 SIT.
2.4. Digitalni osciloskop z dodatki:
– sočasno otipavanje do 4 kanalov, min.
100 MS/s, pasovna širina min. 200Mhz,
– shranjevanje min. 50.000 otipkov, vsaj
8-bitna resolucija,
– GPIB & RS232C, 3,5” gibki disk,
– signalno procesiranje (FFT, povečanje
resolucije).
Kontaktna oseba: dr. Miro Milanović,
tel. (062) 220-7330, faks (062) 211-178.
Orientacijska vrednost je 1,600.000 SIT.
2.5. Oprema za razvoj in verifikacijo
sprotnih regulacijskih sistemov:
– laboratorijski realni eksperimentalni
modeli (elektromehanski, toplotni, svetlobni) vodeni s pomočjo osebnega računalnika,
– oprema za zajemanje in obdelavo podatkov: spektralni analizator, osciloskop,
DSP.
Kontaktna oseba: dr. Rajko Svečko, tel.
(062) 220-7140, faks (062) 211-178.
Orientacijska vrednost je 4,000.000 SIT.
2.6. Polarizacijski analizator za določanje stanja polarizacije elektromagnetnega
valovanja v območju valovnih dolžin od
1700 nm do 1000 nm. Polarizator naj omogoča neposredno priključitev optičnih vlaken (FC konektor).
OTDR za področje valovnih dolžin 1300
in 1550 nm (enorodovno vlakno).
Dinamično območje > 35 dB. Zahteva se
čim večja ločljivost in čim manjše mrtvo
območje.
Kontaktna oseba: mag. Denis Đonlagić,
tel. (062) 220-7112, faks (062) 211-178.
Orientacijska vrednost je 8,800.000 SIT.
2.7. Razvojno okolje za razvoj in preizkušanje ATM produktov in omrežij. Oprema mora omogočati:
– delo s produkti in omrežji do hitrosti
155 Mb/s,
– analizo in testiranje protokolov,
– razvoj naprav ATM.
Kontaktna oseba: mag. Matej Caf, tel.
(062) 220-7121, faks (062) 211-178.
Orientacijska vrednost je 8,500.000 SIT.
2.8. Merilno regulacijska oprema za vodenje izmeničnih pogonov
Elementi za gradnjo preizkusnega mesta
za testiranje hitro tekočih elektromehanskih
pretvornikov. Osnovni elementi naprave so
aktivni elektromagneti za uležajenje s potrebnimi merilnimi senzorji pozicije, napajalniki in primernim signalnim procesorjem za vodenje pogonskega sklopa.
Kontaktna oseba: dr. Drago Dolinar, tel.
(062) 220-7070, faks (062) 211-178.
Orientacijska vrednost je 3,400.000 SIT.
2.9. Postaja za CAD in merilnik elektromagnetnih naprav:
– grafična delovna postaja: UNIX operacijski sistem, C++, fortran, grafična
knjižnica, barvna mrežna izhodna enota,
navodila,

– programski paket za modeliranje, oblikovanje in analizo razmer v elektromagnetnih napravah.
Merilnik elektromagnetnih naprav: – 3f
analizator moči:
– napetostno območje: 25–2500 Vpk
0.1%,
– tokovno območje: 0,3–500 Arms 0.1%,
– možnost meritve DC, AC, DC+AC,
– frekvenčno območje: 0–400 kHz,
– merjenje frekvenc: 1–400 kHz 0.01%,
– merjenje navora (analogni vhod) in vrtljajev (TTL),
– merjenje časovnih potekov tokov, napetosti in moči ter njihove spektralne analize, – vmesnik IEEE-488-GPIB za povezavo
z računalnikom,
– analogni vhodi in izhodi (± 10 V).
Merilni ojačevalnik:
– merjenje navora in sile z merilnimi lističi (območje: ± 0.1–15 mV/V, 0–200 Hz),
– merjenje hitrosti, kota zasuka in pozicije s spoznavanjem smeri (100–200 Hz),
–IEEE – 488-GPIB vmesnik za povezavo
z računalnikom,
– analogni vhodi in izhodi (± 10 V),
– prikaz merjenih veličin na displayu.
Kontaktna oseba: dr. Anton Hamler, tel.
(062) 220-7042, faks (062) 211-178.
Orientacijska vrednost je 11,500.000 SIT.
2.10. Delovna postaja z dodatki
Zahteve za delovno postajo: specient 95
vsaj 11, specfp95 vsaj 18, 256 MB RAM,
4 GB disk, 20 palčni barvni monitor,
24-bitna grafika, operacijski sistem UNIX.
Zahteve za dodatke: 2 x 32 MB RAM,
2 x 2 GB disk, laserski tiskalnik (format A4,
600 dpi, obojestransko tiskanje, postscript).
Zmogljiv računalnik PC
Zahteve za osebni računalnik: matična
plošča priznane blagovne znamke, procesor
najmanj Intel Pentium 200 MHz, 64 MB
RAM, 2 GB SCSI disk, 8 x bralno-pisalni
CDR, 16-bitna zvočna kartica, 17 palčni
barvni monitor (pas. širina najmanj
150 MHz), grafična kartica s 4 MB VRAM,
operacijski sistem MS Windows NT 4.0.
Kontaktna oseba: dr. Zmago Brezočnik,
tel. (062) 220-7210, faks (062) 211-178.
Orientacijska vrednost je 5,200.000 SIT.
2.11. Delovna postaja: dvoprocesorski
sistem, 256 MB RAM pomnilnika, 4 GB
trdi disk, vsaj 11 SPECint95, vsaj 19 SPECfp95, 17” barvni monitor, zamenljiv optomagnetni disk kapacitete vsaj 2,6 GB, zapisovalnik CD-ROM pomnilniških medijev za
uporabo pod UNIX o.s., instaliran UNIX
operacijski sistem, ethernet priključek, avdio vmesnik, SCSI, serijski, paralelni vmesniki, miška, tipkovnica, PA RISC binarna
miška, tipkovnica, PA RISC binarna kompatibilnost.
Kontaktna oseba: dr. Zdravko Kačič, tel.
(062) 220-7220, faks. (062) 211-178.
Orientacijska vrednost je 6,800.000 SIT.
2.12. Delovna postaja
Minimalne zahteve
2 RISC procesorja, SPECint95 7, SPECfp95 14, 2 MB zunanjega predpomnilnika,
1.3 GB prenosa med procesorjem in predpolnilnikom, 256 MB delovnega pomnilnika,
24 bitna grafika, 1280 x 1024 pri 76 Hz,
double buffer, 20” monitor, 4 GB Fast/Wide
SCSI-2, Disk, 10/100 Mb Fast Ethernet, CDROM, tračna enota 4 mm DDS-3 12 GB.

Kontaktna oseba: dr. Milan Ojsteršek,
tel (062) 220-7451, faks (062) 211-178.
Orientacijska vrednost je 3,700.000 SIT.
2.13. Delovna postaja
Minimalne zahteve
RISC procesor, SPECint95 7, SPECfp95
10, 512 k zunanjega predpomnilnika,
256 MB delovnega pomnilnika, 24 bitna
grafika, 1280 x 1024 pri 76 Hz, 20” monitor, 4 GB Fast SCSI-2 Disk, CD-ROM,
10/100 Mb Fast Ethernet.
Kontaktna oseba: dr. Milan Ojsteršek,
tel. (062) 220-7451, faks (062) 211-178.
Orientacijska vrednost je 3,000.000 SIT.
3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– dokazilo o boniteti (BON 1, 2, 3), ki ne
sme biti starejše od 30 dni,
– reference,
– popis opreme s tehničnimi podatki,
– končno tolarsko ceno, vključujoč vse
dajatve in ostale stroške,
– osnutek pogodbe,
– garancijske in servisne pogoje,
– dobavni rok in plačilne pogoje (po dogovoru).
4. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 14. ure na
naslov: FERI, Smetanova 17, 2000 Maribor
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za RO po
točki...«
5. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudb, ob
10. uri v sejni sobi FERI, G-103, na Smetanovi 17 v Mariboru.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ustreznost tehničnih karakteristik, cena, garancijski rok, servis, plačilni
pogoji, dobavni rok, reference.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
40 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Univerza v Mariboru
Št. 1443/97
Ob-2861
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Osnovna šola
narodnega heroja Rajka Hrastnik objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo oken
na zgradbi osnovne šole
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
zamenjavo oken na stavbi osnovne šole.
2. Investitor je Osnovna šola narodnega
heroja Rajka Hrastnik, Log 19, Hrastnik.
3. Lokacija in obseg del: objekt se nahaja v Hrastniku, Log 19. Zamenjava oken
obsega demontažo notranjih okenskih špalet, okenskih polic in lesenih oken, izdelavo
in montažo 19 kom novih Alu oken.
4. Predvidena vrednost del je 9,900.000
SIT.
5. Roki: – predviden pričetek del 28. julij 1997,
– predviden zaključek del 25. avgust
1997.
6. Ponudniki lahko dobijo potrebno dokumentacijo za razpisana dela v tajništvu
šole, Log 19, Hrastnik (tel. 0601-41-741) –
vsak delovni dan med 7. in 13. uro.
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7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference ponudnika, dokazila
o strokovni usposobljenosti (registracija, odločba), višina ponudbe, drugi finančni pogoji, rok izvedbe, garancijski rok, druge
ugodnosti ponudnika. Najnižje ovrednoteno
ponudbo naročnik ni dolžan upoštevati kot
najugodnejšo.
8. Rok za oddajo ponudb je 10. dan po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure, v
tajništvu šole, Log 19, Hrastnik.
Ponudbe morajo biti zaprte v dveh kuvertah z oznako: »Ponudba za zamenjavo
oken – ne odpiraj«.
Ponudba mora vsebovati:
– registracijo ponudnika in odločbo (tudi za eventualnega proizvajalca),
– BON 1 in 2,
– podatke o kadrih, ki bodo vodili razpisana dela,
– reference za razpisano vrsto del,
– terminski plan poteka del,
– predlog pogodbe s finančnimi pogoji
(ključ v roke, odlog plačila, možnost 50%
plačila v letu 1998).
O terminu odpiranja ponudb bodo ponudniki pismeno obveščeni.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu natečaja v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
Osnovna šola
narodnega heroja Rajka
Hrastnik

strokovne informacije vam posreduje Marija Virant, dipl. inž. (tel. 485 076).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 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 Šentvid–Koseze.” Na
zunanji kuverti mora biti naslov ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 25.7.1997 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.
DARS, d.d.

10. Obvestilo o izboru: o izboru bodo
ponudniki pisno obveščeni v roku 10 dni po
javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 29/97-2
Ob-2862
Prostovoljno gasilsko društvo Pišece objavlja na podlagi zakona o javnih naročilih
(ZJN) (Ur. l. RS, št. 24/97), 34. člena
ponovni javni razpis
za nakup gasilskega vozila s cisterno
1. Prvi razpis je bil objavljen 13. VI.
1997 v Uradnem listu RS, št. 35.
2. Ker prvi razpis ni uspel, ga objavljamo drugič, gl. 34. člen zakona o javnih naročilih.
3. Opis zahtev in pogojev ne spreminjamo, zato so v veljavi vse navedbe iz prvega
razpisa. (Uradni list RS, št. 35/97).
PGD Pišece
Št. 110-1/97
Ob-2864
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., Ulica
XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju
DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo del: izdelava študije variant
Šentvid–Koseze
Orentacijska
vrednost
del
znaša
4,500.000 SIT.
Rok začetka izdelave študije variant je
takoj po podpisu pogodbe, rok izdelave študije variant je 45 dni po podpisu pogodbe.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 2.100 SIT, na ŽR Družbe za državne ceste, d.o.o) na DDC, d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 9. 7. 1997 dalje, od 7. do 15. ure,

Št. 20-2/900/97
Ob-2865
Na osnovi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št.
59/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) Slovenske železnice, d.d.,
objavljajo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije predora
Semič
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izvedba sanacije predora Semič na progi Ljubljana–Metlika med
ž.p. Semič in Rožni dol.
3. Čas izvedbe: september–oktober 1997.
4. Orientacijska vrednost del: 25,000.000
SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobite v prostorih Slovenskih
železnic Kolodvorska 11, Ljubljana, pri Dolenec (tel. 061/13-13-144 int. 23-26, soba
209/II nadstropje) od 8. 7. 1997 do 30. 7.
1997, ob delavnikih med 8. in 11. uro. Kupnina za razpisno dokumentacijo v vrednosti
20.000 SIT mora biti nakazana na žiro račun Slovenskih železnic št. 50100-601-5014744 pri Novi ljubljanski banki, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2.
6. Ogled objekta: v skladu s poprejšnjim
dogovorom z Marjanom Zaleteljem na SVP
Novo mesto na tel. 068/321-166.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku,
– krajše ovire v železniškem prometu.
8. Oddaja ponudb: rok za oddajo ponudb
je petek 8. 8. 1997, do 9. ure, na naslov:
Slovenske železnice, Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, tajništvo – soba
205.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v petek 8. 8. 1997 ob 10. uri, v
prostorih Slovenskih železnic, Kolodvorska
11, Ljubljana (Steklena dvorana).

Št. 6-453/97
Ob-2866
Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica, Trg
svobode 42, Sevnica po pooblastilu Občine
Sevnica in na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
za preureditev kotlarne
1. Investitor: Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica, Trg svobode 42 in Občina Sevnica, Glavni trg 19a.
2. Predmet javnega naročila – razpisa je
izbira najugodnejšega ponudnika za izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del pri preureditvi obstoječe kotlarne na trdo gorivo na kurjenje z zemeljskim plinom
v Osnovni šoli Savo Kladnik Sevnica.
3. Orientacijska vrednost naročila je
20,000.000 SIT.
4. Predvideni rok preureditve je v času
od 1. 9. 1997 do 15. 10. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so naslednja:
a) celotno soglašanje z razpisnimi pogoji – posebno z osnutkom pogodbe,
b) ponujena cena,
c) usposobljenost ponudnika za izvajanje del – reference,
d) eventualni krajši roki preureditve,
e) ostale bonitete – ugodni kreditni pogoji,
f) dodatne ugodnosti investitorju,
g) valutne in podobne varovalne klavzule se ne bodo upoštevale.
6. Rok oddaje ponudbe je 20. dan do
12. ure po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica, Trg svobode 42, Sevnica. Ponudba mora
biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj –
ponudba za preureditev kotlarne”.
7. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po oddaji ponudb ob 12. uri v prostorih
Osnovne šole Sevnica – zbornica.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (tender) na Osnovni šoli Savo
Kladnik Sevnica, vsak delovni dan od 9. do
12. ure. Vse potrebna pojasnila lahko dobijo pri ravnateljici šole Anici Pipan ali njenem pomočniku Dragu Slukanu (tel.
0608/41-202).
10. Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokaz o registraciji, kateri pa ne sme
biti starejši od 30 dni,
c) ponujeno ceno po sistemu funkcionalni ključ s fiksnimi cenami do konca izvajanja del,
d) ponudbeni predračun na originalnih
podlogah,
e) izjavo, da soglaša z razpisnimi in posebnimi pogoji,
f) opcija ponudbe, katera ne sme biti
krajša od 60 dni,
g) cenik materialov in mokrih mešanic
frc. gradbišče, transportov, gradbene me-
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hanizacije, prevozov, bruto plač in faktorja na le-te,
h) soglasje k roku izgradnje,
i) referenčno listo,
j) eventualno možnost kreditiranja in pod
kakšnimi pogoji,
k) podatke o boniteti podjetja, iz katerih
bodo razvidni kazalci finančne vrednosti,
likvidnosti in poslovne uspešnosti ter podatke o solventnosti podjetja (BON 1,
BON 2, BON 3),
l) ime pooblaščene osebe ali službe ponudnika, ki daje tolmačenje na zahtevo investitorja glede ponudbe,
m) varščino v višini 2,000.000 SIT – akceptni nalog, kateri bo vrnjen neizbranim
ponudnikom po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica

pridržuje pravico, da v primeru prekoračitve proračunske postavke izvede samo določena dela iz posameznih ponudbenih predračunov za določeno postavko.
7. Pogoji za izbiro najugodnejšega ponudnika so: fiksna cena po enoti do konca
sanacij posamezne razpisane postavke in
minimalni rok plačila 60 dni po potrjeni
situaciji.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za realizacijo ponudbenih del,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
9. Rok za oddajo ponudb ne glede na
prenos je 10 dni od objave v Uradnem listu
RS, na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška Slatina. Ponudbe morajo biti zapečatene in označene “Ne odpiraj –
ponudba za cesto a”, “Ne odpiraj – ponudba
za cesto b”... itd.
10. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po oddaji ponudb ob 12. uri v prostorih
Občine Rogaška Slatina. Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Rogaška Slatina

8. Odpiranje ponudb bo javno v prostorih KS Dole – zadružni dom, in sicer 1. 8.
1997 ob 19. uri. Predstavniki ponudnikov
morajo pred pričetkom javnega odpiranja
izročiti komisiji pismeno pooblastilo za zastopanje.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
10. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
Petrič Silva, Gore 27, 5280 Idrija, in sicer
ob predložitvi potrdila o vplačilu nepovratnih sredstev v znesku 12.000 SIT na žiro
račun KS Dole, št. 52020-645-50550.
11. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo tudi pri Šemrov Niku, tel.
065/76-010 od 6. do 14. ure in na tel.
065/71-004 od 15. do 21. ure ali pri Razložnik Branku tel. 061/15-25-212 od 8. do
14. ure in 065/78-129 od 17. do 21. ure.
12. Investitor si pridržuje pravico, da zoži obseg navedenih del v primeru, da sredstva ne bodo v celoti zagotovljena.
Krajevna skupnost Dole

Št. 352-62/6-97
Ob-2867
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Rogaška Slatina
javni razpis
za sanacijo poškodovanih lokalnih cest
v Občini Rogaška Slatina
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2.
2. Predmet razpisa je izvedba sanacij
poškodovanih lokalnih cest v Občini Rogaška Slatina po naslednjem seznamu:
a) L-54 7447 Rogaška Slatina–Kristan
vrh, sanacija vozišča in odvodnjavanja v
dolžini 500 m,
b) L-54 7413 Podplat–Kostrivnica–Rogaška Slatina, sanacija izteka križišča na
M-10-8,
c) L-54 7401 Rogaška Slatina–Tlake–
Dobovec, sanacija dotrajanega vozišča v
dolžini 100 m,
d) L-54 7448 Sv. Ema–Brestovec–Rodne, sanacija usadov na vozišču – 5×,
e) L-54 7407 Tržišče–Sv. Florijan–Ravnocerje, sanacija dela vozišča v dolžini
3613 m,
f) L-54 7495 Tekačevo–Rogaška Slatina–Brezovec, obnova uničenega vozišča v
dolžini 1600.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure, na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2. Informacije lahko dobite na
tel. 063/814-222.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 1.000 SIT za vsako razpisano
postavko posebej. Nakazilo nakažete na žiro račun št. 50730-630-10-217 Občina Rogaška Slatina, s pripisom “Javni razpis za
sanacijo poškodovanih lokalnih cest”.
4. Predvideni rok pričetka del po vseh
postavkah je 15. 7. 1997.
5. Orientacijske vrednosti del po posameznih postavkah so:
a) 6,000.000 SIT,
b) 3,000.000 SIT,
c) 2,000.000 SIT,
d) 9,500.000 SIT,
e) 9,800.000 SIT,
f) 9,500.000 SIT.
6. Ponudba mora biti izdelana za vsako
razpisano postavko posebej. Investitor si

Ob-2868
Krajevna skupnost Dole, Dole 1, Idrija,
razpisuje na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izgradnjo vodovoda Gore–Dole
1. Investitor: Krajevna skupnost Dole.
2. Predmet razpisa: izgradnja I. faze vodovoda Gore–Dole. Ta faza vsebuje izgradnjo črpališča, rezervoarja, medsebojne povezave in instalacijska (elektro in vodovodna) dela.
Dela se bo izvajalo na območju vasi
Gore.
3. Orientacijska vrednost del je 14,5 mio
SIT.
4. Predviden pričetek del je po podpisu
pogodbe predvidoma 1. 9. 1997. Zaključek
del pa predvidoma do 15. 11. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– reference pri sorodnih delih,
– roki za izvedbo,
– plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja,
– ostale ugodnosti.
6. Ponudbo je potrebno vročiti do 31. 7.
1997 do 20. ure, na naslov Krajevna skupnost Dole, Dole 1, Idrija.
Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
in jasno označena – Izgradnja I. faze vodovoda Gore–Dole; Ponudba – Ne odpiraj!
7. Ponudbena dokumentacija mora biti
izdelana v skladu s 26. členom zakona o
javnih naročilih.

Št.67/97
Ob-2869
Na podlagi investicijskega plana in v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja javni zavod Zdravstveni dom Idrija
javni razpis
za izvedbo gradbeno obrtniških
in inštalacijskih del za gradnjo prizidka
in adaptacijo prostorov levega krila
pritličja obstoječe poslovne stavbe
Zdravstvene postaje v Cerknem
1. Naročnik del je Javni zavod Zdravstveni dom Idrija.
2. Predmet razpisa je izvajanje gradbeno
obrtniških del in inštalacij za izgradnjo prizidka in funkcijsko adaptacijo dela pritličja
objekta obstoječe Zdravstvene postaje v
Cerknem. Orientacijska vrednost naročila je
okvirno 10 mio SIT.
3. Rok za izvedbo gradbeno obrtniških
del in inštalacij je 45 dni od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem.
4. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določbami 11. in 12. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost izvajalca,
– dosedanje reference,
– cene storitev in plačilni pogoji,
– garancija za opravljeno delo,
– ugodni časovni termini del.
6. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu na sedežu javnega zavoda:
– po predhodnem telefonskem pozivu,
– v roku 14 dni po objavi v Uradnem
listu RS,
– od ponedeljka do vključno petka med
9. in 12. uro,
– proti plačilu 10.000 SIT na ŽR št.
52020-603-31460 ali neposredno na blagajni zavoda.
7. Ponudba naj dospe na naslov zavoda
v zapečateni kuverti z oznako: Ponudba
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“gradnja prizidka in adaptacija dela
Zdravstvene postaje v Cerknem” Ne odpiraj!, do navedene ure in datuma javnega
odpiranja ponudb.
8. Javno odpiranje veljavnih ponudb bo
v prostorih tajništva zavoda dne 1. 8. 1997
ob 12. uri.
9. Ponudnikom bo odposlana kopija zapisnika o komisijskem javnem odpiranju ponudb skupaj s sklepom o dodelitvi naročila
po izvedenem ocenjevanju in izbiri najugodnejšega ponudnika storitev v roku
14 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Naročnik bo v primeru uspešne izbire v 30 dneh po izdanem sklepu o dodelitvi, sklenil z izbranim ponudnikom pisno
pogodbo za izvedbo naročenih del.
Zdravstveni dom
Idrija

uspešno opravljenem prevzemu objekta v
upravljanje.
7. Vsebina ponudbe: vsebina ponudbe
mora vsebovati vse elemente razpisnih pogojev in elementov iz navodil ponudnika.
Ponudba bo upoštevana tudi če se bo nanašala samo na gradbena ali montažna dela.
8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 24. 7. 1997, do
15. ure v zaprti kuverti z oznako “Ponudba
– vodovod Goriška vas – Zagradska gora –
Klenovik – Ne odpiraj”, na naslov JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Muzejska ulica
5, Novo mesto.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 7. 1997 ob 10. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2.
10. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.
11. Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bo sprejel katerokoli
ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem razpisa. Naročnik tudi ne odgovarja
nobenemu ponudniku za škodo, ki bi jo
slednji utrpel, če njegova ponudba ne bo
sprejeta.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Opozarjamo na popolnost zahtevane dokumentacije.
6. Ponudbe, ki zahtevajo predplačilo, se
ne bodo upoštevale.
7. Ponudbe morajo biti oddane ločeno za
vsak objekt v zaprtih kuvertah, ki morajo
biti opremljene s firmo ponudnika in z oznako:
»Ponudba za vodovod Razbor – rezervoar 50 m 3« s pripisom »Javni razpis – Ne
odpiraj«.
»Ponudba za vodovod Šmartno – Tomaška vas – Mislinjska Dobrava – rezervoar 100 m3« s pripisom »Javni razpis – Ne
odpiraj«.
Ponudbe morajo prispeti v 20 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure priporočeno ali oddane osebno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380
Slovenj Gradec. Kolikor pride zadnji dan za
oddajo ponudb na dela prost dan, je dan
oddaje prvi naslednji delovni dan.
8. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb v sejni
sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska
5, Slovenj Gradec, ločeno za vsak objekt in
sicer:
8.1. Vodovod Razbor – rezervoar 50 m3,
ob 9. uri.
8.2. Vodovod Šmartno – Tomaška vas –
Mislinjska Dobrava – rezervoar 100 m3, ob
9.30.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči, morajo predložiti veljavno pooblastilo
za zastopanje.
9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
11. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo za:
11.1. Vodovod Razbor – rezervoar
50 m 3: – navodila za izdelavo ponudbe, razpisne pogoje, projekt
11.2. Vodovod Šmartno – Tomaška vas
– Mislinjska Dobrava – rezervoar 100 m 3:
navodila za izdelavo ponudbe, razpisne pogoje, projekt vsak delavnik od 8. do 10. ure
na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.
Za prevzem dokumentacije morajo zainteresirani ponudniki za vsak objekt plačati
materialne stroške v znesku 10.000 SIT na
žiro račun Mestne občine Slovenj Gradec
št. 51840-630-25638.
Kontaktna oseba: Branko Malek, tel.
0602-41-114.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 60-1227/97
Ob-2871
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
(Ur. l. RS, št. 33/97) objavlja JP Komunala
Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo
mesto
javni razpis
izbire izvajalca za obnovo vodovoda
Goriška vas – Zagradska gora –
Klenovik
1. Investitor: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca gradbenih in montažnih del obnove vodovoda
na odseku Goriška vas – Zagradska gora –
Klenovik.
3. Razpisna dokumentacija: tehnično dokumentacijo, popise del in razpisne pogoje
ponudniki dobijo v našem sektorju razvoja
in investicij na Muzejski ulici št. 5, Novo
mesto, v roku 5 dni po objavi razpisa in ob
predložitvi potrdila o plačilu akontacije za
dvig dokumentacije v višini 10.000 SIT. Navedeni znesek plačajo na žiro račun št.
52100-601-11459 JP Komunala Novo mesto, d.o.o., pri Agenciji za plačilni promet
Novo mesto – Klenovik.
Ponudniki dobijo razpisno dokumentacijo in druga pojasnila ter razlage, potrebne
za izdelavo ponudbe pri Darku Kastelic (tel.
št. 068/324-201).
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisnih del znaša 8,000.000 SIT.
5. Roki: pričetek del je predviden 11. 8.
1997, končanje del 20. 9. 1997.
6. Merila za izbira najugodnejše ponudbe:
– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena in pogoji plačila izvedenih del,
– sprejemanje plačilnih pogojev, ki so
naslednji: izvajalcu nudimo brezobrestni
avans v višini 25% pogodbene vrednosti.
Ob takem načinu plačila pričakujemo fiksne cene do konca gradnje. To mora biti v
ponudbi posebej navedeno z izjavo. Izvajalec mora znesek avansa zavarovati z bančno
garancijo. Pogodbeni znesek se plačuje po
mesečnih situacijah in sicer: 65% z odstopom terjatev investitorja od dolžnikov z območja Mestne občine Novo mesto in 35% z
gotovino. Zadnjih 10% pogodbenega zneska plačamo z virmanom v roku 15 dni po

Ob-2885
Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št.
59/96), v skladu z zakonom o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), ter na podlagi
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97), objavlja Mestna občina Slovenj Gradec
javni razpis
za izbor izvajalca za izvedbo del na
objektu
1. Vodovod Razbor – rezervoar 50 m 3
2. Vodovod Šmartno – Tomaška vas –
Mislinjska Dobrava – rezervoar 100 m3
1. Investitor: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa je oddaja gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del na objektih:
2.1. Vodovod Razbor – rezervoar 50 m3,
2.2. Vodovod Šmartno – Tomaška vas –
Mislinjska Dobrava – rezervoar 100 m3,
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
3.1. Vodovod Razbor – rezervoar 50 m 3
– 7.000.000 SIT,
3.2. Vodovod Šmartno – Tomaška vas –
M. Dobrava – rezervoar 100 m3 –
23,000.000 SIT.
4. Predvideni roki izvedbe:
4.1. Vodovod Razbor – rezervoar 50 m3:
pričetek 15. 9. 1997, dokončanje 15. 12.
1997.
4.2. Vodovod Šmartno – Tomaška vas –
Mislinjska Dobrava – rezervoar 100 m3: pričetek 1. 10. 1997, dokončanje 30. 3. 1998.
5. K ponudbi mora biti predložena še
naslednja dokumentacija:
– dokumenti, ki so navedeni v 3. točki
razpisnih pogojev Mestne občine Slovenj
Gradec.
Priloge morajo biti oštevilčene po vrstnem redu iz 3. točke razpisnih pogojev.

Ob-2886
Občina Idrija na podlagi 81. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96), določil zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter
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 nakup stanovanj na območju
Občine Idrija
1. Naročnik je Občina Idrija, Mestni trg
1, Idrija.
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2. Predmet razpisa je nakup eno in dvosobnih stanovanj na območju Občine Idrija.
3. Orientacijska vrednost razpisa je
9,000.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine za stanovanje bo določen s kupoprodajno pogobo.
Kupoprodajne pogodbe bodo sklenjene do
konca leta 1997.
Predvidoma bo kupnina poravnana v
dveh obrokih, prvi ob podpisu pogodbe in
drugi v roku po dogovoru.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o državljanstvu ponudnika (fizična oseba) oziroma dokazila o registraciji
(pravna oseba),
– dokazilo o lastništvu stanovanja iz ponudbe,
– opis stanovanja po naslednjih podatkih: velikost, leto izgradnje, zadnja prenova
oziroma adaptacija, opis stanja stanovanja,
– izjava, da je stanovanje iz ponudbe prosto vseh bremen,
– ponudbena cena stanovanja posebej s
ceno na m 2 in ceno za celotno stanovanje,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– natančen naslov s telefonsko številko
ponudnika.
6. Vsi ponudniki morajo komisiji omogočiti ogled stanovanja iz ponudbe. Datum
ogledov bo določen takoj po odpiranju ponudb.
7. Kriteriji in merila za izbor ponudb so:
– ugodna ponudbena cena stanovanja in
roki za plačilo,
– stanovanje ustrezne velikosti (med
40 m 2 in 65 m2),
– racionalna razporeditev stanovanjskih
prostorov,
– redna vzdrževanost stanovanja,
– lokacije v Idriji in Spodnji Idriji.
8. Rok za oddajo ponudb začne teči na
dan objave razpisa in se zaključi 17. 7. 1997.
9. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba –
javni razpis za nakup stanovanj” na naslov
Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija.
10. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, bo v ponedeljek
21. 7. 1997 ob 10. uri v veliki sejni sobi
Občine Idrija.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 7 dni od dneva sprejetja sklepa o izbiri
ponudnikov.
Informacije v zvezi z razpisom dobite na
tel. 71 788 pri Vesni Fašink, Občina Idrija.
Občina Idrija

3. Dokumentacija za razpis del je na razpolago do vključno 25. julija 1997, na Občini Semič pri Jožetu Butala, vsak delovni
dan od 7. do 15. ure. Dvig razpisne dokumentacije je proti plačilu 10.000 SIT, na ŽR
52110-630-40318 Občina Semič (plačilo
materialnih stroškov za javni razpis).
4. Orientacijska vrednost del znaša
41,500.000 SIT.
5. Predvideni pričetek del je 1. september
1997, dokončanje del do 30. oktobra 1997
6. Podpisane in pravilno opremljene ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na Občino Semič, Semič 14, do
vključno 8. avgusta 1997 do 11.30, ali osebna oddaja ponudb v tajništvu pri Križan.
Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj – Ponudba za gradnjo
vodovoda Podreber – Kal – Osojnik”.
7. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z določili 19. člena ZJN, ter 9. člena
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije in mora vsebovati
vse potrebne sestavine, ki so podrobneje
razvidne iz razpisnega gradiva, in sicer:
I. Naslovnica (predmet razpisa in vsebina).
II. Podatki o ponudniku:
– ime in naslov ponudnika, predmet ponudbe, pečat in podpis odgovorne osebe,
– kopija registracije podjetja,
– odločbo – dovoljenje Upravne enote,
– dokazilo o boniteti ponudnika (BON 1
in 2, oziroma BON 3), ki ne sme biti starejše kot 30 dni.
III. Podatki o vsebini ponudbe:
– opcije ponudbe (45 dni),
– rekapitulacija ponudbe,
– popis del s predračunom (na listih ponudnika),
– podpisan predlog pogodbe,
– način obračuna in dinamika plačil
– delež stroškov podizvajalcev in navedba podizvajalcev,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe,
– način določevanja in obračunavanja
razlik v ceni,
– kalkulativne osnove,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih in
življenskih pogojev.
IV. Navedba referenc podjetja za podobna dela, kot so razpisana.
8. Javno odpiranje ponudb bo 5. avgusta
1997 ob 12. uri v prostorih Občine Semič.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje
ponudnika pri odpiranju ponudb.
9. Merila za izbiro najugodnješega ponudnika:
– cena za razpisana dela in plačilni pogoji,
– garancija na izvedbo del in opreme,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika in usposobljenost
za razpisana dela,
– druge ugodnosti.
10. Posebni pogoji: izvajalec mora predložiti bančno garancijo za:
– resnost ponudbe,
– kvalitetno izvedena dela,
– odpravo napak v garancijski dobi,
– investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
ozirom na razpoložljiva finančna sredstva

in se za zmanjšan obseg del sklene ustrezna
pogodba. Izvedba razpisanih del se lahko
spremeni glede na razpoložljiva finančna
sredstva investitorja in na podlagi pisnega
dogovora med izvajalcem in investitorjem.
11. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.
12. Ponudniki bodo o izidu seznanjeni
pismeno v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Izbrani ponudnik mora v roku 30 dni od
obvestila o izboru skleniti pogodbo o izvajanju del.
Občina Semič

Št. 006-15-79/97
Ob-2887
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in navodilom
pripravi investicijske dokumentacije in sprejemanju investicij (Ur. l. RS, št. 16/97) objavlja Občina Semič
javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo vodovoda
Podreber – Kal – Osojnik
1. Naročnik del je Občina Semič, Semič
14, Semič.
2. Predmet javnega razpisa je gradnja
vodovoda Podreber – Kal – Osojnik skladno s projektno dokumentacijo.

Ob-2888
Osnovna šola Gradec, Bevkova 3, Litija,
objavlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94 in 33/97)
javni razpis
za zamenjavo in dobavo kombija
1. Predmet razpisa je zamenjava (staro
za novo) in dobava kombija.
Staro vozilo je kombi Renault Trafic.
Opis novega vozila pa je: VW Transporter kombi z dolgo medosno razdaljo.
2. Orientacijska vrednost vozila znaša
3,500.000 SIT.
3. Rok dobave: 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 9. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 33/97). Poleg tega
morajo vsebovati še:
– potrdilo o registraciji podjetja,
– možnost vzdrževanja, popravila in dokupa opreme po določenem času.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 7. 7. 1997 do vključno
18. 7. 1997, v tajništvu šole, Bevkova 3, v
Litiji.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– cena in pogoji plačila,
– kvaliteta in garancijski rok,
– pogoji odkupa – staro za novo,
– ustreznost ponudbe,
– možnost servisiranja.
7. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 21. 7. 1997 ob 9. uri v prostorih OŠ
Gradec, Bevkova 3, v Litiji.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb morajo predložiti pooblastilo za zastopanje.
8. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
zamenjavo in dobavo kombija”, je potrebno
dostaviti do ponedeljka 21. 7. 1997 do
8. ure.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 15 dni po izteku roka za oddajo
ponudb.
Ob-2889
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Osnovna šola Gradec, Bevkova 3, Litija
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
sanacije sanitarij
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1. Naročnik: Osnovna šola Gradec, Bevkova 3, Litija
2. Predmet razpisa: sanacija 1 moških in
1 ženskih sanitarij v OŠ Gradec, ki obsega
vodovodna inštalacijska, gradbena dela, ter
dobavo ustrezne opreme.
3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ponudnika,
– dokazila o registraciji in boniteti,
– ceno po pozicijah in skupno ceno,
– tehnično specifikacijo ponujene opreme,
– reference,
– podpisani osnutek pogodbe,
– izpolnjen akceptni nalog z izjavo o dovolitvi vnovčitve za resnost ponudbe v višini 20% ponudbene vrednosti,
– izpolnjen akceptni nalog z izjavo o dovolitvi vnovčitve za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 50% ponudbene
vrednosti.
4. Ponudnik se mora obvezati, da izvrši
dela v skladu z dokumentacijo, veljavnimi
zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami. Okvirni čas izvedbe je
od 25. 7. do 15. 8. 1997.
5. Merila za izbor najboljšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– reference,
– garancijski rok,
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del.
6. Najceneješi ponudnik ni po pravilu
najugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb izdelano po
zahtevah naročnika mora ponudnik oddati v
tajništvo šole, do 21. 7. 1997 do 9. ure.
8. Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za sanacijo
sanitarij”. Odpiranje ponudb bo javno v OŠ
Gradec, Bevkova 3 v Litiji, v ponedeljek
27. 7. 1997 ob 10. uri. Ponudniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje v 10 dneh
po odpiranju ponudb.
9. Vse podrobnejše informacije in razpisno dokumentacijo dobite v OŠ Gradec,
Bevkova 3, Litija, tel. 061/883-200.
10. Orientacijska vrednost razpisanih del
in opreme je 3,500.000 SIT.
Osnovna šola Gradec
Litija

5. Predviden pričetek del je avgust, september 1997.
6. Oddaja del bo potekala za vsak posamezni objekt posebej, zato bo naročnik sprejemal posamične ponudbe.
7. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo od dneva razpisa do vključno sedmega dne po objavi tega razpisa vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na Komunalno stanovanskem podjetju Ilirska Bistrica,
Prešernova 7, po predhodni najavi (tel. 81190, 42-188, Mladinov Miro, Antonič Darinka) in plačilu v višini 3.000 SIT na žiro
račun Komunalno stanovanjskega podjetja
Ilirska Bistrica št. 52210-601-11971.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so ponudbena cena, način plačila in
fiksnost cen, rok izvedbe, reference, izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko odda dela v izvedbo fazno glede na dotok in višino razpoložljivih finančnih sredstev.
10. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – Ponudba” in za
kateri objekt se nanaša, je potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici do 17. 7. 1997 do
12. ure na naslov: Komunalno stanovanjsko
podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, Ilirska Bistrica.
11. Odpiranje ponud bo 18. 7. 1997 ob
9. oziroma 10. uri v prostorih Komunalno
stanovanjskega podjetja Ilirska Bistrica,
Prešernova 7.
12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Ilirska Bistrica

Ponudniki dobijo razpisno dokumentacijo
in druga pojasnila ter razlage, potrebne za
izdelavo ponudbe pri inž. Gričar Tonetu,
tel. št. 068/44-150 (pred obiskom telefonska najava).
5. Orientacijska vrednost del znaša za:
A) 17,000.000 SIT,
B) 23,000.000 SIT.
6. Roki za izvedbo: III. in IV. kvartal
leta 1997.
7. Posebni pogoji: ponudnik se zavezuje
izvršiti vsa dela v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami.
V svoji ponudbi naj ponudnik navede
garancijo za posamezna dela. Investitor si
pridržuje pravico določiti manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na dotok proračunskih sredstev. Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi reference zadnjih dveh let za izvajanje takšnih in podobnih del ter dokumente o boniteti poslovanja.
O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodb.
8. Ponudba mora vsebovati priloge potrebne za izbiro najugodnejšega ponudnika
in sicer:
a) usposobljenost ponudnika za izvajanje ponudbenih del: registracija, odločba o
upravljanju, matična številka,
b) reference zadnjih dveh let,
c) roki,
d) cena (najnižja ni pogoj za izbiro),
e) boniteta BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (ne starejši od 30 dni), izvajalca in
njegovih kooperantov,
f) dokazilo o sposobnosti prevzema vseh
razpisanih del,
g) garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbe,
h) podpisani posebni pogoji,
i) frankirana kuverta z naslovom ponudnika.
9. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena in pogoji plačila izvedenih del (investitor ni dolžan izbrati najcenejšega ponudnika za najugodnejšega),
– roki, pogoji nespremenljivosti cen,
– možnost kreditiranja,
– podpisani posebni pogoji.
10. Vsebina ponudb: ponudba mora vsebovati elemente določene v 9. členu odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).
11. Rok in način oddaje ponudb: ponudbe
sprejemamo v tajništvu Komunale Trebnje,
Goliev trg 9, I. nadstropje, do 14. ure 10 dni
po objavi razpisa v zaprti kuverti z oznako:
“A) – Ponudba – kanalizacija Zabrdje –
Ne odpiraj”,
“B) – Ponudba – črpališče Ribjek – Ne
odpiraj”.
Odpiranja ponudb bo 22. 7. 1997 v sejni
sobi Komunale Trebnje, Goliev trg 9
A) ob 7.30 , B) ob 8.30.
12. Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bo sprejel katerokoli
ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem razpisa. Pridržuje pa si pravico zmanjšati obseg del glede na dotok finančnih sredstev (fazna gradnja).

Št. 33-95/96-97
Ob-2890
Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca del za ureditev in
razširitev pokopališča Prem in Podgraje
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko
podjetje Ilirska Bistrica.
2. Naziv objekta:
A) “ureditev in razširitev pokopališča
Prem”, I. faza,
B) “ureditev in razširitev pokopališča
Podgraje”, I. faza.
3. Predmet razpisa in vrsta del: gradbena
dela pri razširitvi pokopališča, sanaciji obstoječega zidu in dostopne poti.
4. Orientacijska vrednost del:
A) 5,500.000 SIT,
B) 7,500.000 SIT.

Št. 1199/97
Ob-2891
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
(Ur. l. RS, št. 33/97) objavlja Komunala
Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo:
A. kanalizacijskega sistema “Zabrdje”
B. črpališča pitne vode Ribjek
1. Investitor: Komunala Trebnje, d.o.o.,
Goliev trg 9, Trebnje.
2. Predmet razpisa:
A) izbira izvajalca za izvedbo vodotesne
kanalizacije,
B) izbira izvajalca za gradnjo črpališča
pitne vode Ribjek ter povezovalnega cevovoda od VH Žalostna Gora – VH Beli grič.
3. Lokacija objektov.
A) Zabrdje – Mirna v KS Mirna,
B) dolina Ribjek v KS Mokronog.
4. Razpisna dokumentacija obsega:
– lokacijska dokumentacija,
– lokacijsko dovoljenje,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– posebni pogoji,
– osnutek pogodbe.
Tehnično dokumentacijo, popise del in
razpisne pogoje ponudniki dobijo v Komunali Trebnje, Goliev trg 9, Trebnje, v roku
5 dni po objavi razpisa in ob vplačilu odkupnine za dvig razpisa v višini 15.000 SIT
nepovratnih sredstev za posamezen razpis.
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V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
zakonitem roku.
Komunala Trebnje

javni razpis
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
izvajalca za projektiranje objekta
posebnega kulturno-zgodovinskega
pomena – Knežji dvorec Celje
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje, Projektni svet za
nadaljevanje prenove Mestnega gradu –
Knežjega dvorca.
2. Predmet razpisa je pridobitev usposobljenosti izvajalcev – projektantskih organizacij za realizacijo celovitega idejnega
projekta. Idejni projekt se bo izdelal na podlagi obstoječih idejnih študij, smernic
ZVKND-ja, možnosti prostora in obstoječe
infrastrukture, na podlagi programskih osnov, prostorskih in ekonomskih možnosti.
Po potrditvi idejnega projekta, se bodo izdelovali posamezni PGD projekti.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša
8,000.000 SIT.
4. Predviden pričetek del je 1. 9. 1997,
predviden rok dokončanja del je 30. 11.
1997.
5. Kriteriji izbire za priznanje sposobnosti:
– pravočasnost in popolnost ponudbe,
– strokovnost, število stalno zaposlenih
kadrov s strokovnimi referencami in navedba strokovnjakov za posamezna dela iz ostalih področij,
– reference na projektiranju podobnih
objektov, ki jih je ponudnik opravil na podobnih kulturno-zgodovinskih stavbah,
– možnost sprotne kvalitetne vizuelne
prezentacije idejnih rešitev,
– cena ponudnika,
– posebne ugodnosti.
6. Vsebina ponudbe:
– registracijo za navedena dela-projektiranje,
– kadrovsko strukturo zaposlenih,
– seznam izvedenih projektov, ki jih je
ponudnik projektiral, z navedbami lokacij
in izvedenimi objekti po projektih,
– ceniki za navedena dela,
– opis načina plačila za navedena dela,
– garancije s strani ponudnika.
7. Rok za predložitev ponudbe je 20 dni
po objavi v Uradnem listu RS, do 15. ure, na
naslov Mestna občina Celje, Projektni svet
za nadaljevanje prenove Mestnega gradu –
Knežjega dvorca, Trg Celjskih knezov 9,
3000 Celje. Ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni ovojnici z oznako “Javni razpis s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
izvedbo projektiranja Knežjega dvorca v Celju”. Na ovojnici mora biti naslov in telefonska številka ponudnika.
Prepozno prispelih ponudb strokovna komisija ne bo vračala.
Po opravljeni izbiri o sposobnosti, bo
komisija vsem izbranim ponudnikom poslala dokumentacijo in pogoje za izdelavo.
8. Ponudniki bodo o priznanju sposobnosti obveščeni s pisnim sklepom v roku 20
dni po izteku roka za prijavo na javni razpis.
9. Vse potrebne informacije v zvezi z
razpisom, dobijo ponudniki na Mestni občini Celje, Trg Celjskih knezov 9, Polutnik
Friderik, dipl. inž. arh.
Mestna občina Celje
Stanovanjski sklad občine Celje

Št. 04
Ob-2894
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Staninvest Maribor, p.o., po pooblastilu lastnikov stanovanjske hiše Dvorakova 12

Št. 1/97
Ob-2892
Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, Celje, objavlja na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje.
2. Predmet razpisa: izgradnja “Zimskega vrta” ob Z strani Celjskega doma, Krekov trg 3, Celje.
3. Rok izvedbe: pričetek razpisanih del
je predviden takoj po izbiri izvajalca, konec
del pa meseca novembra.
4. Orientacijska vrednost: 13,000.000
SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, do vključno sedmega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, na Stanovanjskem skladu občine Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje, pri
Tatjani Hren.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo na podlagi potrdila o plačilu
20.000 SIT (kupnina za razpisno dokumentacijo) na žiro račun št. 50700-652-25505.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponudijo:
– boljše reference,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– garancije,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
7. Rok za oddajo ponudb je 31. 7. 1997
do 9. ure v tajništvu Stanovanjskega sklada
občine Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000
Celje. Ponudbe morajo biti poslane v zapečateni ovojnici z oznako “Javni razpis za
izgradnjo zimskega vrta Celjski dom”. Na
ovojnici mora biti naslov in telefonska številka ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 4. 8. 1997 ob 12. uri v prostorih
Stanovanjskega sklada občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, Celje.
9. Obvestilo o izboru: o izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 10 dni po
javnem odpiranju ponudb.
Št. 1/97
Ob-2893
Mestna občina Celje, Stanovanjski sklad
občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje,
objavlja na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo toplotne
postaje za stanovanjsko hišo
Dvorakova 12 in lokale v Dvorakovi 14
in Ulica Moša Pijade 20 v Mariboru
1. Naročnik: Staninvest Maribor, p.o.,
Grajska ulica 7, Maribor v svojem imenu in
za račun lastnikov stanovanjskega objekta
Dvorakova 12 in za lokale v Dvorakovi 14
in v Ul. Moša Pijade 20 v Mariboru.
2. Predmet razpisa so naslednja dela: izgradnja toplotne postaje:
– strojne instalacije,
– elektroinstalacija,
– gradbena dela.
3. Orientacijska vrednost del: 6,000.000
SIT.
4. Rok pričetka dela: avgust 1997.
5. Rok dokončanja del: 10. 9. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– zagotovitev fiksnosti cen,
– plačilni pogoji (min. 60 dni),
– rok izvedbe,
– eventualne druge ugodnosti.
7. Posebni pogoji: ponudnik mora hkrati
s ponudbo nakazati varšino za resnost ponudbe v višini 5% ponujenih del.
Izbranemu ponudniku bo varščina vrnjena hkrati s plačilom prve situacije, ostalim
ponudnikom, pa v 8 dneh po opravljeni izbiri.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 10. ure
v prostorih Staninvesta Maribor, Grajska ul.
7/1, prvih 7 dni po objavi razpisa.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 0,20% od orientacijske vrednosti del na žiro račun št. 51800-601-11903
z namenom nakazila “Pristojbina za javni
razpis”.
S plačilom pristojbine se zagotavlja kritje materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbina se ponudnikom ne vrača.
9. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
vključno 25. 7. 1997 do 9. ure na naslov:
Staninvest Maribor, p.o., Grajska ul. 7, Maribor, v zaprti kuverti.
10. Javno odpiranje ponudb bo 28. 7.
1997 v prostorih Staninvesta Maribor, p.o.,
Grajska ul. 7/1 ob 9. uri.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
11. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem likvidnostnem pomanjkanju
sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe oziroma sklene pogodbo za obseg
del v višini razpoložljivih sredstev po fazah.
Staninvest Maribor, p.o.,
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Št. 2972
Ob-2895
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in 56. člena zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, 12/96) Občina Škofljica objavlja

pouka od 1. 9. 1997 do konca šolskega leta
1997/98.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so:
– cena za kilometer razpisanih prevozov
oziroma skupna cena za opravljene prevoze
v enem mesecu,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Vsebina ponudbe: firmo oziroma ime
ponudnika, dokazilo o registraciji, dovoljenje za obratovanje.
8. Za veljavne bodo štete ponudbe, ki
bodo poslane naročniku v 10 dneh od objave v Uradnem listu RS do 11. ure na gornji
naslov.
Ponudbe morajo biti zapečatene in označene z oznako: “Ne odpiraj, ponudba na
javni razpis za prevoze učencev.”
9. Odpiranje ponudb bo 7. 7. 1997 ob
13. uri v prostorih Občine Škofljica.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Škofljica

69, 2212 Šentilj. Kuverte morajo tako
opremljene dospeti na sedež občine (ne glede na način prenosa) do 18. julija 1997 do
15. ure.
Kuverta I mora vsebovati v naslednjem
vrstnem redu:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji, fizične osebe (s.p.) morajo poleg obrtnega dovoljenja
predložiti še priglasitveni list Davčnega
urada,
3. referenčni list,
4. terminski plan,
5. garancijski rok izvedenih del,
6. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% od ponudbene cene,
7. navedbo pooblaščene osebe,
8. navedbo imena podizvajalcev z izjavo, da jamči za kakovost del podizvajalcev,
9. izjavo, da je seznanjen z obsegom
del in ogledom lokacije,
10. izjavo, da je usposobljen izvesti
dela po tem razpisu,
11. izjavo ponudnika o odpravi pomanjkljivosti v garancijski dobi.
Kuverta II mora vsebovati:
– ponudbo za adaptacijo objekta “Slovenski dom” z originalnim popisom del v
tolarjih.
10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in varovalne klavzule ne bomo upoštevali.
11. Javno odpiranje ponudb bo 21. julija
1997 ob 12. uri v prostorih Občine Šentilj,
sejna soba.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
Nepravilno opremljene kuverte in nepravilne ponudbe ne bodo upoštevane.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 14 dni po odpiranju ponudb.
13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Šentilj na
tel. (062) 651-133 (Jože Štromajer, Mirko
Anžel).
Občina Šentilj

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Škofljica
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
OŠ Oskar Kovačič in PŠ Rudnik.
3. Relacija: Orle –PŠ Rudnik, Orle – OŠ
Oskar Kovačič. (dnevno ca. 90 km, okvirna
vrednost: 2,200.000 SIT letno).
4. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki, s svojimi ali najetimi vozili. Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno in v skladu z osnovno prometno zakonodajo. Prevoze za 18 otrok bo prevoznik
opravljal s kombijem.
5. Naročnik bo z izbranim prevoznikom
sklenil pogodbo o prevozih učencev v času
pouka od 1. 9. 1997 do konca šolskega leta
1997/98.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena za kilometer razpisanih prevozov
oziroma skupna cena za opravljene prevoze
v enem mesecu,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Vsebina ponudbe: firmo oziroma ime
ponudnika, dokazilo o registraciji, dovoljenje za obratovanje.
8. Za veljavne bodo štete ponudbe, ki
bodo poslane naročniku v 10 dneh od objave v Uradnem listu RS do 11. ure na gornji
naslov.
Ponudbe morajo biti zapečatene in označene z imenom firme in napisom “Ne odpiraj, ponudba na javni razpis za prevoze
učencev.”
9. Odpiranje ponudb bo 7. 7. 1997 ob
13. uri v prostorih Občine Škofljica.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Št. 2972
Ob-2896
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in 56. člena zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96) Občina Škofljica objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Škofljica
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
OŠ Škofljica.
3. Relacija: Škofljica – Želimlje in obratno (okvirna vrednost: 3,500.000 SIT letno).
4. Prevoze lahko opravlja za dejavnost
registrirani prevozniki, s svojimi ali najetimi vozili. Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno in v skladu z osnovno prometno zakonodajo. Prevoze bo prevoznik opravljal z
avtobusom.
5. Naročnik bo z izbranim prevoznikom
sklenil pogodbo o prevozih učencev v času

Št. 119/97
Ob-2897
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
objavlja Občina Šentilj
javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo
stanovanjskega objekta “Slovenski dom”
v Šentilju
1. Investitor: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj
2. Predmet razpisa:
– adaptacijska dela na stanovanjskem
objektu “Slovenski dom” Šentilj, Šentilj
49 (zidarska dela, mizarska dela, krovska
dela).
3. Lokacija objekta: v naselju Šentilj,
Šentilj 49.
4. Orientacijska vrednost vseh del znaša: 22,000.000 SIT.
5. Predvideni začetek del je 18. 8. 1997
leta, rok izvedbe del je 10. 10. 1997.
6. Investitor si pridrži pravico oddati delni obseg del od razpisanega, vsled finančnih razlogov, ponudnik nima pravice do uveljavitve odškodnine iz tega naslova.
7. Dokumentacija: popise del dobijo ponudniki vsak delovni dan od 7. do 15. ure na
sedežu Občine Šentilj. Za dvig dokumentacije je potrebno vplačati nepovratnih sredstev v višini 10.000 SIT na žiro račun Občine Šentilj, 51800-630-25573.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe, terminski plan,
– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
9. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
adaptacijo objekta Slovenski dom” (kuverta
I, kuverta II) je potrebno dostaviti v zaprtih
kuvertah na naslov Občine Šentilj, Šentilj

Ob-2898
Javno podjetje Komunala Tolmin, Poljubinj 89h Tolmin, objavlja na podlagi
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)
javni razpis
za gradnjo vodohrana in vodovoda
Libušnje
1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Tolmin, d.d., Poljubinj 89h, Tolmin.
2. Predmet razpisa: gradnja vodohrana
in vodovoda Libušnje.
3. Razpisno dokumentacijo (plačilo materialnih stroškov je 4.000 SIT) lahko ponudniki dvignejo 9. 7. in 10. 7. 1997 med
8. in 10. uro na Komunali Tolmin, Poljubinj
89h, pri Davorinu Sovdatu.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
19,000.000 SIT.
5. Rok za pričetek gradnje je oktober
1997, rok za dokončanje pa november 1997.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so: ponudbena cena, reference ter rok
izvedbe.
7. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za vodohran in
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vodovod Libušnje”, je potrebno oddati
29. 7. 1997 do 11. ure v tajništvu Komunale
Tolmin. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
12. uri v prostorih Komunale Tolmin.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 12. 8. 1997.

Št. 981
Ob-2914
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, 28/93 in 19/94), zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97)
objavlja Veterinarski zavod Slovenije naslednji

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa do 26. 7. 1997.

Ob-2899
Javno podjetje Komunala Tolmin, Poljubinj 89h Tolmin, objavlja na podlagi 18.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97)
javni razpis
za gradnjo vodovoda Čezsoča
1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Tolmin, d.d., Poljubinj 89h, Tolmin.
2. Predmet razpisa: gradnja vodovoda
Čezsoča.
3. Razpisno dokumentacijo (plačilo materialnih stroškov je 4.000 SIT) lahko ponudniki dvignejo 9. 7. in 10. 7. 1997 med
8. in 10. uro na Komunali Tolmin, Poljubinj
89h, pri Davorinu Sovdatu.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
14,000.000 SIT.
5. Rok za pričetek gradnje je oktober
1997, rok za dokončanje pa november 1997.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so: ponudbena cena, reference ter rok
izvedbe.
7. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za vodovod
Čezsoča”. je potrebno oddati 29. 7. 1997 do
11. ure v tajništvo Komunale Tolmin. Odpiranje ponudb bo istega dne ob 12. uri v
prostorih Komunale Tolmin.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 12. 8. 1997.
Ob-2900
Javno podjetje Komunala Tolmin, Poljubinj 89h Tolmin, objavlja na podlagi
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)
javni razpis
za gradnjo vodovoda Livške Ravne
1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Tolmin, d.d., Poljubinj 89h, Tolmin.
2. Predmet razpisa: gradnja vodovoda
Livške Ravne.
3. Razpisno dokumentacijo (plačilo materialnih stroškov je 4.000 SIT) lahko ponudniki dvignejo 9. 7. in 10. 7. 1997 med
8. in 10. uro na Komunali Tolmin, Poljubinj
89h, pri Davorinu Sovdatu.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
22,000.000 SIT.
5. Rok za pričetek gradnje je september
1997, rok za dokončanje pa november 1997.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so: ponudbena cena, reference ter rok
izvedbe.
7. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za vodovod
Livške Ravne”, je potrebno oddati 29. 7.
1997 do 11. ure v tajništvo Komunale Tolmin. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
12. uri v prostorih Komunale Tolmin.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 12. 8. 1997.
Javno podjetje Komunala Tolmin

javni razpis
1. Naročnik: Veterinarski zavod Slovenije, C. v Mestni log 47a, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: s pogodbo javnega
razpisa se oddajajo javna naročila za nabavo, dobavo ter montažo oziroma vgraditev
plinske napeljave.
3. Pridobitev razpisne dokumentacije:
podroben opis in seznam opreme dobite na
upravi Veterinarskega zavoda Slovenije,
C. v Mestni log 47a, Ljubljana, tel./faks
061/334-033 vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Osebi, pri kateri lahko dvignete razpisno
dokumentacijo sta mag. Kralj Zmagomir in
mag. Jernej Hočevar.
4. Predmet razpisa: za laboratorij Veterinarskega zavoda Slovenija, OE Maribor v
Mariboru iščemo najugodnejšega ponudnika za nabavo, dobavo in vgraditev plinske
napeljave.
5. Vrednost naročila je okrog 1,000.000
SIT.
6. Pričetek del je možen takoj po končanem razpisnem postopku in sklenitvi pogodbe, dela pa bi morala biti zaključena
najkasneje do 10. 8. 1997.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: ustreznost tehničnim zahtevam, izvedbeni rok, garancija in servisiranje naprav, konkurenčnost cen in plačilni pogoji.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Veterinarski zavod
Slovenija, C. v Mestni log 47a, 1001 Ljubljana p.p. 4251 do 14. 7. 1997 ali oddane
osebno na sedežu zavoda istega dne do 14.
ure. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj, ponudba
za javni razpis-laboratorij Maribor”.
9. Odpiranje ponudb bo 18. 7. 1997 ob
10. uri na sedežu zavoda C. v Mestni log
47a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastilo.
10. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– bonitetna poročila 1 in 2 ali 3,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom s prilogami napisan v slovenskem
jeziku, cene pa izražene v tolarjih: predračun del po postavkah iz razpisne dokumentacije, datum, do katerega velja ponudba,
dinamiko del in plačil, garancijske roke in
način zavarovanja izpolnitve obveznosti
oziroma jamstva, način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti, ugodnosti , ki jih nudi
ponudnik, navedbo pooblaščene osebe.
Naročnik bo zavrnil vse ponudbe, ki ne
bodo prispele pravočasno, ki ne bodo jasno
označene (8. točka) in tiste pri katerih bo
ponudba nepopolna (10. točka). Poleg tega
si pridržuje pravico, da z nobenim ne sklene
pogodbe.

Št. 980/97
Ob-2915
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97)
objavlja Veterinarski zavod Slovenije naslednji
javni razpis
1. Naročnik: Veterinarski zavod Slovenije, C. v Mestni log 47a, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: s pogodbo javnega
razpisa se oddajajo javna naročila za nabavo, dobavo, montažo oziroma vgraditev napeljav, naprav in opreme.
3. Pridobitev razpisne dokumentacije:
podroben opis in seznam opreme dobite na
upravi Veterinarskega zavoda Slovenije, C.
v Mestni log 47a, 1001 Ljubljana, tel./faks
061/334-033 vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Osebi, pri kateri lahko dvignete razpisno
dokumentacijo sta mag. Kralj Zmagomir in
mag. Jernej Hočevar.
4. Predmet razpisa: za laboratorij Veterinarskega zavoda Slovenija, OE Ptuj v Ptuju iščemo najugodnejšega ponudnika za nabavo, dobavo in vgraditev klimatizacijske
in prezračevalne opreme.
5. Vrednost naročila je okrog 10,000.000
SIT.
6. Pričetek del je možen takoj po končanem razpisnem postopku in sklenitvi pogodbe, dela pa bi morala biti zaključena
najkasneje do 10. 8. 1997.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: ustreznost tehničnim zahtevam, izvedbeni rok, garancija in servisiranje naprav, konkurenčnost cen in plačilni pogoji.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Veterinarski zavod
Slovenija, C. v Mestni log 47a, Ljubljana
p.p. 4251 do 14. 7. 1997 ali oddane osebno
na sedežu zavoda istega dne do 14. ure.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni
ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za
javni razpis-laboratorij”.
9. Odpiranje ponudb bo 18. 7. 1997 ob
10. uri na sedežu zavoda C. v Mestni log
47a, Ljubljana.
10. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– bonitetna poročila 1 in 2 ali 3,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom s prilogami napisan v slovenskem
jeziku, cene pa izražene v tolarjih: predračun del po postavkah iz razpisne dokumentacije, datum, do katerega velja ponudba,
dinamiko del in plačil, garancijske roke in
način zavarovanja izpolnitve obveznosti
oziroma jamstva, način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti, ugodnosti , ki jih nudi
ponudnik, navedbo pooblaščene osebe.
Naročnik bo zavrnil vse ponudbe, ki ne
bodo prispele pravočasno, ki ne bodo jasno
označene (8. točka) in tiste pri katerih bo
ponudba nepopolna (10. točka). Poleg tega
si pridržuje pravico, da z nobenim ne sklene
pogodbe.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa do 26. 7. 1997.
Veterinarski zavod Slovenije
Št. 77/97
Ob-2919
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Uprava RS za
jedrsko varnost objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca na področju
varnostnih analiz
I. Naročnik: Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: izdelava strokovne
ocene verjetnostne varnostne analize NE
Krško (nivo 2).
III. Podrobnejši opis in obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani lahko dvignejo po predhodni najavi po tel. 172-11-39 (Miha Vergelj) od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS,
vsak delovnik od 9. do 15. ure v sobi št. 253
Uprave RS za jedrsko varnost, Vojkova 59,
Ljubljana.
IV. Orientacijska vrednost del za posamezne točke znaša: 4,500.000 SIT.
V. Rok izvedbe del: 30. 10. 1997.
VI. Ponudbe morajo biti pripravljene v
slovenskem ali angleškem jeziku v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil in
mora vsebovati vse elemente, navedene v
razpisni dokumentaciji.
VII. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena (op. najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša),
– izvedbeni rok,
– dinamika izplačil,
– reference in pridobljena praksa na področju jedrske tehnologije, jedrske varnosti
in varnostnih analiz,
– metodologija in tehnologija izvedbe
del,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi projekta,
– program zagotovitve kakovosti,
– garancija za kvaliteto opravljenih del
(garancijski pogoji),
– varovanje intelektualne lastnine.
VIII. Ponudbe z vso ustrezno dokumentacijo in oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis
za izdelavo strokovne ocene verjetnostne
varnostne analize NE Krško (nivo II)« je
potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici z
navedbo točnega naslova ponudnika, najkasneje do 16. 7. 1997 do 12. ure na Upravo
RS za jedrsko varnost, (soba št. 253) Vojkova 59, Ljubljana.
IX. Javno odpiranje ponudb bo 17. 7.
1997 v prostorih Uprave RS za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana ob 9. uri.
X. Nepravilno opremljene in nepravočasno dostavljene ponudbe bo komisija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.
Uprava RS za jedrsko varnost
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Ob-2921

ki bo v četrtek, dne 31. 7. 1997 na sedežu družbe, v prostorih delavske restavracije, Ulica talcev 1, s pričetkom ob 13. uri z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o izvolitvi predsednika skupščine, verifikacijske komisije, notarja in zapisnikarja.
2. Sprejem revidiranega letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revidirano letno poročilo za leto 1996 na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta.
3. Sprejem revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revidirano konsolidirano letno poročilo za leto
1996 na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v naslednjih poglavjih:
4.1. Spremembe statuta v poglavju uprava.
4.2. Spremembe statuta v poglavju nadzorni svet.
4.3. Spremembe statuta v poglavju
skupščina.
4.4. Spremembe statuta v poglavju letno
poročilo, dobiček in dividenda.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta.
5. Imenovanje finančnega revizorja družbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 1997 se na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska hiša Ernst &
Young, d.o.o., Dunajska 105, Ljubljana.
6. Razrešitev in izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na lastno željo se razreši
dosedanji član nadzornega sveta Jože Hujs.
Na predlog nadzornega sveta se za člana
nadzornega sveta izvoli predlagani kandidat.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic na predlog
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 21. 7. 1997.
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 pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v dvorano z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom najmanj 30 minut
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice.

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del:
adaptacija Godbenega doma – glasbene
šole
1. Investitor: Občina Medvode.
2. Predmet razpisa: adaptacija Godbenega doma – glasbene šole, Cesta na Svetje
16, Medvode.
3. Orientacijska vrednost del znaša:
15,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del: takoj po podpisu pogodbe.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu stroškov 10.000
SIT na žiro račun št. 50104-630-810181 s
pripisom “za razpis”, na Občini Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, in sicer dne 11. 7. 1997 med 10. in 12.
uro.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– zahtevane reference,
– Bon 1 in Bon 2 oziroma Bon 3,
– dokazila o strokovni usposobljenosti
kadrov,
– opcijo,
– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete,
– popis materiala in dela s ceno na enoto
(razpisna dokumentacija na originalnih
obrazcih),
– ceno režijske ure,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji.
7. Merila za izbor ponudnika:
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik
ni nujno najugodnejši),
– usposobljenost ponudnika, strokovnost
z referencami,
– rok izvedbe,
– garancijski roki in garancija za tehnološko brezhibnost,
– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Pisne ponudbe je potrebno poslati do
25. 7. 1997 do 10. ure na Občino Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. Ponudba mora biti zapečatena z oznako “Ne
odpiraj – ponudba glasbena šola”.
9. Odpiranje ponudb bo 25. 7. 1997 ob
11. uri na istem naslovu.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
Občina Medvode

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Ob-2905
Na osnovi 7.3. točke statuta družbe Steklarna »Rogaška« d.d., Rogaška Slatina,
Ulica talcev 1. sklicuje uprava družbe
2. sejo skupščine
delniške družbe Steklarne »Rogaška« d.d.,
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Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta bo na vpogled vsak delovni dan na
sedežu družbe v informacijski pisarni in sicer od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev: delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine s
priporočeno pošto pošljejo upravi razumno
utemeljene nasprotne predloge ali dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po poteku katerega se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Steklarna Rogaška, d.d.,
uprava

7. Določitev višine sredstev za delo nadzornega sveta družbe v letu 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina določi sredstva za delo nadzornega sveta v letu 1997.
V skladu z določili 36. člena statuta
družbe se skupščine lahko udeležijo delničarji, ali njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo pisno najavili (s priporočeno
pošto), tako, da bo na naslov RD d.d. prispela najpozneje do 1. 8. 1997. Prijavi je
potrebno priložiti:
– v primeru, da ima delničar delnice na
depoju pooblaščene depotne hiše, ali banke
potrdilo depotne hiše ali banke o hrambi,
odnosno vknjižbi delnic po stanju na dan
28. 7. 1997;
– v primeru, da so delnice na depoju
borznoposredniške družbe pri pooblaščeni
depotni hiši, potrdilo depotne hiše o številu
delnic RD, d.d., na depoju bornoposredniške
hiše po stanju na dan 28. 7. 1997 in potrdilo,
oziroma izjavo borznoposredniške družbe,
da je določena oseba lastnik določenega
števila delnic RD, d.d., ki so sicer na njenem depoju pri depotni hiši;
– v primeru, da so delnice fizično zastavljene, potrdilo o zastavi delnic z navedbo kontrolnih številk zastavljenih delnic po
stanju na dan 28. 7. 1997;
– v primeru, da delničar sam hrani svoje
delnice, seznam le-teh z navedbo kontrolnih številk.
Ob priglasitvi na skupščino, se delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki so najavili svojo
udeležbo izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, kolikor gre za zastopanje
drugih delničarjev ali pravnih oseb s pooblastilom za zastopanje. Če svoje delnice hranijo sami in so svojo udeležbo najavili s seznamom delnic s kontrolnimi številkami, morajo
delnice z istimi kontrolnimi številkami predočiti ob priglasitvi na skupščino.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
sedežu družbe na vpogled delničarjem, ali
njihovim pooblaščencem, ki se izkažejo z
delnico, potrdilom o hrambi pri depotni hiši
ali banki, ali potrdilom o zastavi delnic in z
osebnim dokumentom, vsak delovnik od
23. 7. 1997 dalje med 13. in 15. uro.
Zaradi nemotenega registriranja udeležencev skupščine bo zagotovljena možnost
priglasitve na skupščino eno uro pred začetkom njenega dela.
Kolikor bi se izkazalo, da skupščina ne
bi bila sklepčna, bo zasedanje ponovljeno
v skladu z določili 42. člena statuta RD,
d.d., in sicer 11. 8. 1997 ob 13. uri na isti
lokaciji.
Razvojna družba, d.d.,
direktor

1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se organi skupščine ter imenuje notar za sestavo notarskega zapisnika.
2. Sprejem letnega poročila družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave družbe za leto 1996 z mnenjem
revizorja in s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
3. Uporaba dobička iz leta 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o
uporabi dobička iz leta 1996 po predlogu
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Kranju, Mirka
Vadnova 6, tajništvo splošno kadrovskega
področja, vsak delovnik od 9. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic z oznako A, B, C in G. Glasuje se lahko
osebno ali pa po pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno in vsebovati ime in priimek, EMŠO in
naslov pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja, za zakonite zastopnike pravnih oseb pa tudi izpis iz sodnega
registra. Vse pooblastitelje, ki ste v letu
1996 oddali pooblastila obveščamo, da so
le-ta še vedno veljavna.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo delničarji ter njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili najmanj tri dni pred zasedanjem. Delničarji bodo sklepe k točkam
dnevnega reda sprejemali za navadno večino glasov oddanih na skupščini.
Skupščina je sklepčna, če bo ob uri sklica prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 15.30 na
mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic oglasijo na kraju zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja.
Gorenjski tisk, d.d.,
predsednica uprave

Št. 8/97
Ob-2906
Uprava RD, d.d., Ljubljana, Tomšičeva
3, v skladu z 31. členom statuta družbe sklicuje redno
skupščino
RD, d.d.,
ki bo v torek 5. 8. 1997 ob 13. uri na
sedežu družbe.
Uprava družbe predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o
prisotnosti se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe
v zvezi s predlaganim dnevnim redom.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red.
2. Imenovanje predsedstva skupščine in
določitev notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog nadzornega sveta o imenovanju predsedstva in določitvi notarja.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1996.
3.1. Poročilo revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo revizorja.
3.2. Poročilo uprave.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo uprave z mnenjem nadzornega sveta.
3.3. Poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o delu nadzornega sveta.
3.4. Sprejem zaključnega računa za leto
1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revidirani zaključni račun RD, d.d., za leto 1996.
4. Pokrivanje izgube iz leta 1996.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta sprejme skupščina sklep o pokrivanju izgube iz leta 1996.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 1997
skupščina imenuje revizijsko družbo
MT&D, d.o.o.
6. Spremembe sestave nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejema odstop dveh članov in na predlog
nadzornega sveta izvoli nova dva člana nadzornega sveta.

Ob-2907
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 7/3 člena statuta delniške družbe uprava sklicuje
2. skupščino
delničarjev podjetja Gorenjski tisk,
grafična dejavnost, d.d., Mirka Vadnova
6, Kranj,
ki bo v četrtek 31. 7. 1997 ob 15. uri v
jedilnici poslovne stavbe družbe na Mirka
Vadnova 6, Kranj z naslednjim dnevnim redom:

Št. 12/97
Ob-2908
Na podlagi 53. in 54. člena statuta delniške družbe TLGE Siporex, d.d., Zagorje
ob Savi, uprava družbe, vabi delničarje na
3. sejo skupščine
delniške družbe TLGE Siporex, d.d.,
Zagorje ob Savi,
ki bo dne 31. 7. 1997 ob 14. uri v sejni
sobi družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se izvolijo delovni organi skupščine.
3. Obravnava in sprejem sprememb poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejmejo spremembe poslovnika o delu
skupščine v predloženem besedilu.
4. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
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Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejmejo spremembe statuta družbe v predloženem besedilu.
5. Obravnava in sprejem sprememb pravil družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejmejo spremembe pravil družbe.
6. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto 1996 v
predlaganem besedilu.
7. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme predlagani sklep o delitvi dobička.
8. 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 uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo pismeno najavili najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine na sedežu družbe.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino vključno
s spremembami in dopolnitvami statuta je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
in sicer vsak delovni dan od 12. do 14. ure,
pri tajnici.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 15. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
TLGE Siporex, d.d.,
predsednik uprave

Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina razreši dva člana nadzornega sveta.
Skupščina po predlogu nadzornega sveta izvoli dva člana nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997
skupščina imenuje Plus Revizijo, d.o.o.,
Ljubljana, Bežigrad 1.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Vljudno vabljeni.
SAP Ljubljana, Turbus, d.d.,
direktor

4. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 1997.
5. Vprašanja delničarjev.
Predlogi za sprejemanje sklepov:
ad1) izvoli se predsedujočega zasedanja
skupščine in imenuje notarja,
ad2) sprejme se letno poročilo družbe za
leto 1996,
ad3) izvolijo se člani nadzornega sveta
družbe,
ad4) imenuje se ravizor za revizijo računovodskih izkazov za leto 1997.
Pisna gradiva za sejo skupščine se delničarjem posredujejo hkratno s pisnim sporočilom o sklicu skupščine.
Delničarje – pravne osebe zastopa na zasedanju skupščine družbe njihov zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec.
Blagovna borza, d.d.,
uprava delniške družbe

Ob-2909
Na podlagi 43. člena statuta družbe SAP
Ljubljana, Turbus, avtobusni promet in turizem, d.d., Ljubljana, uprava sklicuje
skupščino,
ki bo dne 6. 8. 1997 ob 12. uri v poslovnih prostorih Avtonabave, d.d., Ljubljana,
Zvezna ulica 2a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: sprejme se poročilo uprave o poslovanju podjetja za leto
1996 v predloženem besedilu.
3. Razrešitev članov nadzornega sveta in
imenovanje članov nadzornega sveta.

Ob-2910
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94
in 82/94) ter 8.4. točke čistopisa statuta
družbe sklicujem
6. zasedanje skupščine
Blagovne borze, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 152, Ljubljana,
ki bo v četrtek, 31. 7. 1997 na sedežu
družbe v Ljubljani, Šmartinska c. 152, s
pričetkom ob 15. uri.
Objavljam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev
organov zasedanja skupščine.
2. Sprejem letnega poročila družbe za leto 1996 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorja k računovodskim izkazom.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Št. 46/97
Ob-2911
Na podlagi 27. člena statuta družbe Nigrad, javno komunalno podjetja, d.d., Maribor, direktor družbe in nadzorni svet sklicujeta
2. skupščino
delniške družbe Nigrad, javno
komunalno podjetje, d.d., Maribor,
ki bo v četrtek 14. 8. 1997 ob 12. uri v
veliki dvorani Strma ul. 8, Maribor z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov.
3. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 v predlaganem besedilu.
4. Obravnava in odločanje o sklepu o
delitvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička za poslovno leto 1993, 1994,
1995 in 1996 po predlogu uprave in mnenju
nadzornega sveta.
5. Obravnava predloga za povečanje kapitala družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o povečanju kapitala družbe po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta.
6. Obravnava in sprejem sprememb ter
dopolnitev statuta delniške družbe Nigrad,
d.d., Maribor.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predloženi vsebini.
Spremembe statuta pričnejo veljati z
dnem vpisa sprememb v sodni register.
7. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano sejnino za udeležbo na sejah 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.
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Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavnico
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc.
Velika dvorana bo odprta 45 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istem prostoru.
Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilo predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan v pisarni splošno
kadrovske službe, od 10. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Vljudno vabljeni!
Nigrad, d.d., Maribor
nadzorni svet
direktor družbe

pa 200 DEM, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
vplačila.
8. Določitev revizorja družbe za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja delniške
družbe za leto 1997 se imenuje revizorska
hiša Podboršek iz Ljubljane.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne, pol ure kasneje, na istem
kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na število prisotnih delnic.
Opomba: delničarji si lahko ogledajo besedilo sprememb statuta na sedežu družbe
vsak dan med 9. in 15. uro od dne objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Hotel Turist, d.d.,
začasna uprava

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11. uri na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino na seji
prisotnega kapitala.
Astra tehnična trgovina, d.d.,
direktor družbe

Št. 48/97
Ob-2912
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah začasna uprava delniške
družbe Hotel Turist, d.d., Ljubljana objavlja
sklic
skupščine,
ki bo dne 4. 8. 1997 ob 13. uri na sedežu
družbe, Dalmatinova 15, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Kette Karlo, za preštevalca glasov se izvolita Turk Ivan, Vouk Zdenka.
2. Poročilo o lastninskem preoblikovanju podjetja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
lastninskem preoblikovanju podjetja.
3. Sprememba statuta družbe Hotel Turist, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1996 in mnenje revizorja.
5. Delitev dobička ugotovljenega od leta
1993 do 1996.
Predlog sklepa: čisti dobiček v višini
13,212.898,94 SIT se deli:
– dividende 4,669.760 SIT,
– nerazporejen dobiček 8,543.138,94
SIT.
Bruto dividende na delnico znašajo
80 SIT.
Delničarjem se dividenda izplača najkasneje do 31. 10. 1997.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta se izvolita:
1. Mehle Alojz
2. Omahen Danijel.
Z dnem izvolitve članov nadzornega sveta preneha funkcija dosedanjim članom začasnega nadzornega sveta.
7. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina za predsednika
nadzornaga sveta znaša 300 DEM, za člane

Ob-2904
Na osnovi statuta družbe Astre tehnične
trgovine, d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
2. sejo skupščine
Astre tehnične trgovine, d.d.,
ki bo v četrtek dne 7. 8. 1997 ob 10. uri
na upravi družbe, Ljubljana, Staničeva 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, dveh preštevalcev glasov in zapisnikarja.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega osnovnega kapitala.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave za leto 1996.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o oblikovanju sklada lastnih delnic v predlagani
obliki.
5. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev čistega dobička za leto 1996.
6. Predlog spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predlagani obliki.
7. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja delniške družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o imenovanju revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 1997.
Gradivo, o katerem bo odločala skupščina je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe, Ljubljana, Staničeva 41, od 7. 7.
1997 dalje, vsak delovni dan, od 12. do 15.
ure.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki naj najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo.
Prosimo, da se pred pričetkom skupščine
udeleženci podpišejo v seznam prisotnih udeležencev in prevzamejo glasovalne lističe.

Ob-2902
Začasna uprava družbe LIP lesne industrije Bled, d.d., v skladu z 288. členom
zakona o gospodarskih družbah objavlja
nasprotni predlog
k dnevnemu redu skupščine, ki bo 18. 7.
1997.
Nasprotni predlog je posredoval delničar Janez Skalič, ki predlaga spremembo v
9. točki dnevnega reda 1. redne skupščine
družbe, ki naj se po novem glasi:
Del dobička 219,783.389,17 SIT, ki je
naveden pod 9. točko (namenjen za rezerve)
naj se izplača kot dividenda delničarjem LIP
Bled, d.d. (vsoto naj določi začasna uprava
in začasni nadzorni svet).
Obrazložitev: sem lastnik 540 glasovalnih delnic. Predlagam simbolno izplačilo dividend, tako da bi se že na začetku uveljavil
princip delničarstva. Družba bo pridobivala
na ugledu, delničarji pa bodo zadovoljni.
Stališče uprave:
1. V letih 1993 in 1994 je bil ustvarjen
revalorizirani nerazporejeni dobiček v vrednosti 219,158.000 SIT, medtem ko je bil v
letu 1995 dosežek le v revalorizirani višini
625.389,17 SIT.
V letu 1996 so bili doseženi rezultati
poslovanja bistveno slabši od predhodnih
treh let, saj kljub oblikovanju izrednih prihodkov zaradi črpanja dolgoročnih rezervacij iz naslova precenjenosti sredstev v vrednosti 650,000.000 SIT znaša nepokrita izguba 30,827.122,66 SIT.
2. Investicijska dejavnost je bila v letu
1996 v primerjavi s predhodnimi leti največja, saj je bila zaključena ena največjih
investicij v lesni panogi v Sloveniji – to je
proizvodna linija za robno obdelavo vratnih
kril. Zahteve po obnovi stare opreme so bile
prisotne že nekaj let. Na obstoječih tujih
trgih je bila zahteva po furniranem zgornjem robu vrat vse bolj prisotna, oziroma je
bila ta izboljšava na izdelku celo pogoj za
vstop na nove trge.
Poraba sredstev za investicijsko dejavnost v letih 1993–1996 (v nominalni višini)
je bila naslednja:
1. lastna sredstva
578,615.000 SIT,
2. krediti
698,082.000 SIT,
skupaj
1.276,697.000 SIT.
3. Izredno slabi rezultati poslovanja v letu 1996 kot tudi nujna investicijska vlaganja
lastnih sredstev v posodobitev proizvodnih
naprav kažejo na realnost razporeditve celotnega nerazporejenega dobička v rezerve.
Uprava iz navedenih vzrokov izraža nestrinjanje z nasprotnim predlogom predlagatelja in bo poskušala delničarje prepričati, da bodo zavrnili nasprotni predlog.
S tem stališčem začasne uprave soglaša
tudi nadzorni svet.
LIP Bled, d.d.,
začasna uprava
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Ob-2903
Uprava družbe Kovinotehna, d.d., Celje,
Mariborska 7, Celje, je prejela

Ob-2913
Uprava družbe Holding Hidria, d.d.,
Spodnja Idrija, na podlagi 288. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja

nasprotni predlog

nasprotne predloge,
k 5. točki 3. skupščine delničarjev, ki bo
15. 7. 1997 ob 12. uri v Celju.
Nasprotni predlog k dnevnemu redu podajajo PID Atena Ena, d.d., Ljubljana,
PID Atena Dve, d.d., Ljubljana in PID
Atena Tri, d.d., Ljubljana, in sicer:
5. točka dnevnega reda: oblikovanje
sklada lastnih delnic.
Nasprotni predlog sklepa: sklad lastnih
delnic se ne oblikuje.
Obrazložitev: predlog sklepa ni v skladu
s 240. členom ZGD. V smislu ZGD je, da se
sklad lastnih delnic oblikuje iz dobička za
točno določene namene, kot jih opredeljuje
zakon. Predlagajoči delničarji se s takšno
razporeditvijo dobička za oblikovanje
sklada, ne da bi predlagatelj opredelil
namene, ne strinjajo. Menijo, da bi
predlagatelj moral primere iz 1. in 3. alinee
240/1 člena ZGD utemeljiti. Pojasniti bi
moral, kakšna neposredna škoda grozi
družbi, da je sklad potrebno oblikovati,
kakšno
odpravnino
namerava
dati
delničarjem in katerim ter s kakšnim
namenom bodo delnice ponujene v odkup
delavcem.
Predlog sklepa uprave, d.d.: skupščina
sprejme predlagano oblikovanje sklada
lastnih delnic.
Obrazložitev: uprava Kovinotehne, d.d.,
Celje, s soglasjem nadzornega sveta, skupščini predlaga sprejem sklepa o oblikovanju
sklada lastnih delnic, ki je v skladu z zakonom, in sicer ga je v gradivu k seji skupščine utemeljila z naslednjim:
– družba oblikuje sklad lastnih delnic do
višine 10% osnovnega kapitala,
– vir za oblikovanje sklada je nerazporejen dobiček v skladu s sklepom skupščine o
delitvi dobička,
– družba lahko sredstva iz sklada uporabi za nakup lastnih delnic v skladu z
240. členom ZGD,
– nadzorni svet družbe nadzoruje izvajanje tega sklepa ter v zvezi s tem oblikuje
poseben sklep oziroma pravilnik, s katerim
podrobneje uredi način nadzora.
Sklep o oblikovanju lastnih delnic je
zgolj formalna možnost za odločanje uprave o nakupu lastnih delnic, konkreten nakup
pa se bo opravil, če bo z njim soglašal nadzorni svet v skladu z zakonom in sprejetim
pravilnikom.
Obrazložitve z navedbo utemeljitve konkretnih primerov predlagatelju nasprotnega
predloga uprava ne more dati, ker konkretne situacije v naprej ne more predviditi. Od
uprave ni smiselno zahtevati, da npr. zaradi
preprečevanja hude neposredne škode sklicuje skupščino in predlaga v sprejem sklep
o oblikovanju sklada lastnih delnic ter nato,
če in ko je sklep sprejet, prične s postopkom
pridobivanja lastnih delnic z namenom preprečiti hudo neposredno škodo.
Kovinotehna, d.d., Celje
uprava

ki jih je posredoval odvetnik Dušan
Kecman kot pooblaščenec delničarjev PID
Atena Ena, d.d., Ljubljana, PID Atena
Dve, d.d., Ljubljana, PID Atena Tri, d.d.,
Ljubljana ter nasprotne predloge, ki jih je
posredoval Slovenski odškodninski sklad.
Nasprotni predlogi, ki jih je posredoval odvetnik Dušan Kecman in Slovenski odškodninski sklad tudi obrazložitev le-teh, je
enaka.
Za 2. točko dnevnega reda:
– obravnava letnega poročila Holding
Hidria, d.d., za leto 1996.
Nasprotni predlog sklepa: ne sprejme se
poslovno poročilo o poslovanju družbe za
leto 1996.
Za 3. točko dnevnega reda:
– predlog o razporeditvi dobička.
Nasprotni predlog sklepa: dobiček za leto 1996 se razporedi: za dividende
189,785.000 SIT.
Za 5. točko dnevnega reda:
– sprememba statuta.
Nasprotni predlog sklepa: ne sprejme se
predlaganih sprememb 4.7. točke in prvega
odstavka 4.13. točke statuta.
Obrazložitev nasprotnih predlogov:
K 2. točki:
Letno poročilo ni pripravljeno v skladu s
56. in 60. členom ZGD, je nepopolno, ker
ne vsebuje obveznega izkaza uporabe dobička in konsolidiranih računovodskih izkazov.
K 3. točki:
Nasprotujemo predlogu, da se dobiček
ne deli, ker menimo, da to ni nujno glede na
okoliščine, v katerih družba posluje.
K 5. točki:
Nasprotujemo predlaganim spremembam
navedenih točk statuta, ker nalagajo delničarjem dodatne obveznosti. Za veljavnost
takega sklepa je v skladu s 307. členom
ZGD potrebno soglasje vseh prizadetih delničarjev, zato bi bil tak sklep izpodbojen.
Stališče uprave:
K 2. točki:
Letno poročilo je pripravljeno v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah in
Slovenskimi računovodskimi standardi, kar
je potrdila tudi revizijska hiša Coopers &
Lybrand, ki je podala svoje mnenje brez
pridržkov.
K 3. točki:
Z ozirom na potrebe po investicijah v
razvoj in trženje, je nujno, da se dividende
ne delijo.
K 5. točki:
Uprava družbe meni, da so predlagane
spremembe statuta potrebne za stabilnost
poslovanja družbe, zlasti z ozirom na dejstvo, da v Sloveniji ne obstaja zakon, ki bi
preprečeval sovražne prevzeme slovenskih
družb.
Holding Hidria, d.d.,
uprava družbe
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Razne objave
Ob-2884
Skladno s 60. členom statuta družbe in
328. členom zakona o gospodarskih družbah (odobreni kapital) uprava sprejema
sklep
1. Osnovni kapital družbe Gopek, d.d. se
poveča.
Dosedanji delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju
z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
družbe.
2. Pisno gradivo je na vpogled na sedežu
družbe in sicer petnajst dni po objavi med
12. in 15. uro pri Suzani Rusjan.
Gopek, d.d.
uprava
Št. 663-02-0001/97-007
Ob-2918
Na podlagi uredb Vlade Republike Slovenije o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem polletju 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in 3. člena
pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 23/96, 68/96
in 31/97), objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za dodelitev sredstev za neposredno
subvencioniranje stroškov v okviru
izvajanja ukrepov aktivne politike
zaposlovanja v letu 1997
I. Predmet razpisa
1. Predmet tega razpisa je nadomestitev
dela stroškov za:
– odpiranje novih delovnih mest,
– ohranitev delovnih mest delavcev, ki
so bili zaposleni za določen čas in se jim
delovno razmerje v letu 1997 spremeni iz
določenega v nedoločen čas,
– nadomestitev dela stroškov za investicije v razvoj človeških virov (prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije),
– za nadomestitev dela stroškov za programe tehnološkega razvoja, programe sprememb v organizaciji dela, ali programe razvoja novih proizvodov ali storitev, ki pomenijo odpiranje novih delovnih mest ali ohranitev delovnih mest.
2. Sredstva za navedene namene se dodelijo z neposrednim subvencioniranjem dela stroškov.
3. Skupna višina sredstev, ki se dodelujejo na podlagi tega javnega razpisa znaša
400,000.000 SIT.
II. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo podjetja
ali gospodarske družbe (v nadaljnem besedilu: družba), ki izpolnjujejo pogoje iz enajstega in prvega odstavka 12. člena pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 23/96, 68/96 in
31/97) (v nadaljnem besedilu: pravilnik) in
niso v stečajnem postopku.
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2. Družbi se lahko dodelijo sredstva v
obliki neposrednega subvencioniranja dela
stroškov:
– za nadomestitev dela stroškov za odpiranje novih delovnih mest do višine
150.000 SIT za vsako brezposelno osebo,
ki jo zaposlijo,
– za nadomestitev dela stroškov za ohranjanje delovnih mest ali za investicije v razvoj človeških virov (prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije) do višine 100.000 SIT
za vsako ohranjeno delovno mesto oziroma
za vsakega delavca, ki se usposablja ali izobražuje,
– do 25% predvidene vrednosti programa – investicije v primeru zadnje alinee
1. točke - I. tega razpisa
3. Družbi, ki je izvoznik in je njen neto
izvoz v letu 1996 znašal vsaj 25,000.000
SIT po tečaju Banke Slovenije na dan objave tega razpisa, se lahko zneski iz 2. točke
povečajo do 10%.
4. Skupna višina dodeljenih sredstev
družbi praviloma ne sme presegati
50,000.000 SIT.
5. Pri izbiri družb se bodo upoštevala
merila iz 12., 13. in 14. člena pravilnika.
Poleg prednostih kriterijev iz drugega
odstavka 12. člena ter iz 13. in 14. člena
pravilnika se bodo upoštevali dodatni prednostni kriterij, in sicer:
– družbe, ki v zadnjih dveh letih niso
pridobile sredstev iz naslova aktivne politi-

ke zaposlovanja oziroma so ta sredstva pridobile v nižji višini, kot je določena v četrti
točki ter
– družbe, katerih glavna dejavnost v zadnjih 6 mesecih spada v naslednje dejavnosti
po standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 34/94):
D Predelovalne dejavnosti (šifre 15.11 –
15.89, 15.93 – 15.95, 15.98, DB – DD, DG,
DI - DL, 30 - 31, 36,)
H Gostinstvo in turizem (šifra H)
III. Vsebina vloge
Družba v prijavi na javni razpis posreduje ministrstvu pisno vlogo, kateri priloži
obrazec št. 1 in dokumentacijo iz 1. do 14.
točke 17. člena pravilnika, ki mora biti urejena po vrstnem redu, kot je določen v
obrazcu.
Družbe, ki se prijavijo za sofinanciranje
programov (zadnja alinea točke 1. I. tega
razpisa), morajo priložiti elaborat tehnološkega razvoja, sprememb v organizaciji dela
ali razvoja novih proizvodov z vrednostjo
programa, viri financiranja, oblikami zavarovanja, ter ocenami poslovnih bank o ustreznosti programa, če je vrednost programa nad 10,000.000 SIT.
Neto izvoz v letu 1996 se dokazuje s
fakturiranim izvozom in uvozom v obliki
poročila o stanju terjatev in obveznosti do
tujine, ki so jih družbe dolžne izkazovati na
obrazcu SKV I in II, oziroma v primerih
posrednega izvoza izjavo izvoznika, da je

storitev izvoza izvedel v imenu in za račun
te družbe.
Vloge, ki ne bodo sestavljene v skladu s
pogoji iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
IV. Rok in način prijave na razpis
Javni razpis je odprt do izčrpanja sredstev.
Vloga mora biti poslana priporočeno po
pošti ali osebno oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Ljubljana, Kotnikova 5. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici s firmo in naslovom
družbe ter oznako “Ne odpiraj, prijava na
razpis – Ukrepi APZ - Neposredne subvencije”.
Odpiranje vlog bo vsak prvi ponedeljek
v mesecu ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.
Odpirale se bodo vse vloge, ki bodo prispele v vložišče ministrstva do 12. ure v
petek pred datumom odpiranja ponudb iz
prejšnjega odstavka.
Družbe bodo o izidu razpisa obveščene
predvidoma v 45 dneh po odpiranju vlog.
Obrazec št. 1 se pridobi na recepciji ministrstva ali na območni enoti Zavoda za
zaposlovanje.
Kontaktna oseba za pridobitev informacij v zvezi z razpisom je Boris Kunilo (tel.
061/178-34-50).
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 403-141/97
Ob-2883
Na podlagi 7. člena zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Ur. l.
RS, št. 31/97) in odredbe o prodaji terjatev Republike Slovenije, Ministrstvo za finance objavlja
javni oglas
za zbiranje pisnih ponudb za odkup terjatev, katerih upnica je Republika Slovenija
v SIT
Št.
terjatve

Matična
številka
dolžnika

Firma in sedež dolžnika

1

1
5700680

2

5004772

3

5045088

4

5039789

5

5036852

2
DAN d.d. Ljubljana,
Vojkova 78
EMONA MESNA
INDUSTRIJA ZALOG
d.o.o. Agrokombinatska Lj.
ISKRA KIBERNETIKA
VEGA p.o. Stegne 13 a,
Ljubljana
KTL Navita embalaža d.o.o.
Ljubljana, Letališka cesta
RAŠICA TOVARNA
PLETENIN d.d. Zg.
Gameljne 20

6

5834651

7

5036844

8

5034906

9

10

Datum
pravnom.
sklepa
sodišča

Rok poplačila po
sklepu sodišča

4
21.084.075,21

5
14.6.1996

18.064.178,46

23.7.1996

6
v roku 2 let po pr.
sklepa sod.
v roku 2 let po pr.
sklepa sod.

17.031.458,52

17.7.1996

davki, vod.
povr.
davki,carine,
vodna pov.

1.233.090.96

30.7.1996

290.589.06

10.7.1996

TVT Storitve d.o.o. Maribor, davki
Preradovičeva 28, Maribor
VEZENINE BLED d.o.o.,
davki
Kajuhova cesta 1, Bled
USNJEPLAST, Proizvodnja davki, carine
in trg. na debelo in drobno,
Ljubljana Komenskega 22

1.118.838 ,29

30.1.1996

4.619.446.20

10.2.1996

585.616,00

24.5.1991

5174929

ISKRA ELEKTROZVEZE
Ljubljana, Stegne 11,
Ljubljana

22.225.663,13

5198364

AGROTEHNIKA
TRGOVINA d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 132

1.285.927,00

Skupaj

Vrsta terjatve Stanje terjatev po
potrjeni prisilni
poravnavi - sklep
sodišča
3
carine, pog.
MDDSZ
davki, carine

davki,
MDDSZ,

davki in
prispevki,
carine, vod.
povračila
davki in
prispevki

87.538.882,83

Stanje terjatev na
Način
dan 31. marca obrestovanja do
1997(kolona 4 +
zapadlosti
obresti do
terjatve po
31.3.1997)
sklepu sodišča
7
8
23.305.015,12 R+6%
19.290.610,98

ESBS

v treh obrokih
zadnji 21.2.1998

18.380.951,74

TOM+4%

v roku 2 let po pr.
sklepa sod.
v roku 2 let po
prav. sklepa sod.

1.339.937,00

TOM +6%

290.589,06

v roku 2 let po
prav.sklep.sod.
v roku 1 leta po
sprejeti p.por.
v roku 1 leta po
prav.sklepa sod.

1.226.280,50

po sklepu
sodišča se
terjatev ne
obrestuje
DEM + 8%

5.261.466,33

TOM +2%

6.201.012,18

13.3.1997

v roku 2 let po
prv. skl. sodišča

22.785.968,86

do zap. po obr.
meri za kr.
kredite, po
zapadl. zam.
obrestna mera
TOM+4%

8.1.1997

v roku enega leta
po pr. skl.

1.356.818,40

99.438.650,17

TOM
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(R – indeks rasti cen na drobno v preteklem mesecu; ESBS – obrestovanje po eskontni stopnji Banke Slovenije; TOM –
obrestovanje po temeljni obrestni meri;
DEM – obrestovanje vezano na devizno
klavzulo – srednji tečaj BS za DEM)

Za štipendije lahko zaprosijo državljani
Republike Slovenije.
Za štipendije pod 1. lahko zaprosijo diplomanti, ki imajo status rednega podiplomskega študenta in ki niso starejši od 28 let,
ki so dosegli pri dodiplomskem študiju povprečno oceno najmanj 8, pri predmetih, značilnih za program pa najmanj 9.
Izjemoma lahko zaprosijo tudi diplomanti, ki ne dosegajo tako visokih ocen, so se pa
izkazali z javno priznanim izjemnim dosežkom. Štipendistom lahko Ministrstvo za kulturo sofinancira največ do 75% šolnine.
Za sofinanciranje šolnine pod 2 lahko
zaprosijo tisti, ki nimajo statusa rednega podiplomskega študenta, izpolnjujejo pa vse
pogoje iz 1. točke.
Kandidati pod 1. in 2. morajo predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– fotokopijo diplome in potrdilo o vseh
opravljenih izpitih,
– dokazilo o morebitnem javno priznanem dosežku,
– potrdilo o statusu rednega študenta oziroma študenta ob delu v šol. l. 1997/98,
– program podiplomskega študija s podpisom mentorja,
– potrdilo o višini šolnine.
Za štipendije pod 3. lahko zaprosijo kandidati, katerih študijski uspeh ni nižji od
prav dobrega oziroma srednje ocene 8, iz
predmetov, značilnih za študijski program
pa so dosegli povprečno oceno najmanj 9 in
s svojim dosedanjim delom in javno priznanimi uspehi lahko potrdijo svojo izjemno
nadarjenost. Kandidati praviloma ne smejo
biti starejši od 28 let.
Štipendije za dodiplomski študij se dodelijo le izjemoma, praviloma za smeri, ki
jih ni v Republiki Sloveniji.
Kandidati morajo predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– življenepis,
– dokazila o dosedanjem šolskem uspehu (potrdilo o vseh opravljenih izpitih oziroma maturi) in drugih javno priznanih uspehih,
– mnenje dveh strokovnjakov o kandidatovih sposobnostih,
– študijski program,
– uradno dokazilo o morebitni šolnini in
trajanju šolanja.
Kandidati dobijo prijavne obrazce v vložišču Ministrstva za kulturo (pod 1. prijavnica Š-1, pod 2. prijavnica Š-2, pod 3. prijavnica Š-3) v času uradnih ur: ponedeljek
in petek med 10. in 13., sreda med 10. in 12.
uro, ter 13. in 15. uro.
Prijave pod 1. in 2. točko bomo sprejemali do 30. septembra 1997, pod 3. točko pa
do 10. septembra 1997.
Prijave bodo obravnavane po zaključku
razpisa, izbor pa opravljen tudi v skladu s
finančnimi možnostmi. Pogodbe bo mogoče
sklepati po sprejetju proračuna za leto 1997.
Ministrstvo za kulturo
Ljubljana

1. Prodajalka: Kranjska investicijska
družba, d.o.o., Blatnica 2, Trzin.
2. Predmet razpisa: zemljišče ob zahodni avtocestni obvoznici Ljubljane, izvoz Brdo, na območju urejanja VR 3/4 Brdo, vložna številka 194, parcelne številke: 1536
(513 m 2), 1538 (1.500 m 2), 1539 (3.521 m2),
1540/1 (3.400 m2), 1540/2 (3.477 m2), 1541
(2.724 m 2), 1566 (187 m 2), 1542 (1.655 m2),
1565 (706 m 2), 1543 (2.869 m2), 1544
(3.227 m2), 1564 (1.304 m 2), 1545 (4.981
m 2), 1559 (1.525 m2), 1546/1 (6.257 m2),
1547/1 (5.379 m 2), 1548 (2.498 m2), 1557
(8.969 m 2), 1549/1 (4.427 m2 ), 1556
(11 m2), 1560 (2.119 m 2), 1540/5 (1.319 m2)
in 1549/4 (1 m 2) – vse k.o. Brdo, v skupni
izmeri 62.569 m 2. Zemljišče predstavlja
zaokroženo celoto in leži neposredno ob
avtocestnem izvozu Brdo, za smer Rožna
dolina.
V skladu z ureditvenim načrtom (Ur. l.
RS, št. 8/95) in odlokom o spremembi ureditvenega načrta (Ur. l. RS, št. 34/97) je na
ureditvenem območju predvidena graditev
motela/hotela, restavracije, apartmajskih objektov, športne dvorane in vseh tistih dejavnosti, ki obstoječim ne nasprotujejo.
Zemljišče se prodaja komunalno opremljeno (vodovod 5It/sec 4 bar, fekalna kanalizacija za ca. 200 oseb, elektrika 300 KW,
PTT – 20 telefonskih linij, plinovod
100 mc/h).
3. Pričakovana cena: 4,000.000 DEM.
Kupnina je plačljiva v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila.
4. Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe,
ki predložijo potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
5. Varščina znaša 3,600.000 SIT in jo je
treba vplačati najkasneje do zaključka zbiranja ponudb na žiro račun Kranjske investicijske družbe številka 501020-601-245242. Vplačana varšina se šteje v kupnino. Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina vrnjena v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
6. Nepremičnino prodajamo po načelu
“videno – kupljeno”, brez bremen in pravic
tretjih oseb.
7. Vsebina ponudb: ponudbe morajo vsebovati predmet ponudbe, ponujeno ceno,
plačilne pogoje, izpis iz sodnega registra za
pravne osebe ali fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije za fizične
osebe in potrdilo o plačilu varšine.
8. Prodajalec se ne obvezuje skleniti pogodbe s ponudnikom, ki ponuja najvišjo
kupnino.
9. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije, pregledajo dokumentacijo in se
dogovorijo za ogled zemljišča po predhodnem dogovoru z Mojco Krašovec, tel. št.
061/162-18-52.
10. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
kuverti z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis
– BRDO” na naslov Kranjska investicijska
družba d.o.o., Blatnica 2, Trzin.
11. Rok za oddajo ponudb je 15. julij
1997.
12. Odpiranje ponudb bo 21. julija 1997.
13. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 8 dni po odpira-

Terjatve so naprodaj posamično ali v paketu kot celota. Ogled dokumentacije, ki
dokazuje obstoj in višino terjatve, je mogoč
na sedežu prodajalca po predhodnem dogovoru z Majdo Vrhovec po telefonu
(061) 178-6812. Ponudniki pošljejo svoje
ponudbe priporočeno po pošti v zaprti ovojnici – z navedbo “Ne odpiraj! – odkup terjatve številka...” najkasneje v 15 dneh po objavi oglasa na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s finančnim premoženjem države, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.
Kupci ponudijo ceno v odstotku od nominalne vrednosti terjatve na dan 31. 3.
1997, (tabela – kolona št. 7). Ponujena cena
in dokazilo o razpolaganju z denarnimi
sredstvi bosta edina kriterija pri izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru, da je ponudba dveh ali več ponudnikov enaka, bo
izbrana ponudba, ki bo poslana prva. Ponudnik mora predložiti dokazila, da razpolaga z denarnimi sredstvi iz ponudbe. Nepravočasnih ponudb ne bomo upoštevali.
Ponudbe bodo odprte 21. 7. 1997 v prostorih Ministrstva za finance, Župančičeva
3, Ljubljana, sejna soba v I. nadstropju, ob
10. uri.
Prodajalec se ne zavezuje izbrati najugodnejšega ponudnika za posamezno terjatev, če nobena ponudba za to terjatev ne
presega 60% nominalne vrednosti terjatve.
Prodajalec jamči za obstoj terjatve, ne jamči pa za izterljivost.
Najugodnejši ponudnik bo po pošti prejel obvestilo o sprejemu ponudbe v roku
8 dni po izteku roka za oddajo ponudb.
Izbrani ponudnik mora v roku 8 dni po
prejetju obvestila o izbiri najugodnejšega
ponudnika plačati kupnino iz naslova odkupa terjatve v dobro žiro računa Proračuna
Republike Slovenije št.: 50100-630-10014.
Podrobna navodila o plačilu kupnine bodo
razvidna iz obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Pogodbo o odstopu terjatev in pripadajočo dokumentacijo bo Ministrstvo za finance
podpisalo in izročilo v roku 8 dni po prejemu plačila kupnine.
Ministrstvo za finance
Št. 604-2/94
Ob-2882
Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Cankarjeva 5, objavlja pričetek
zbiranja prijav za:
1. štipendije za specialistični študij na
umetniških smereh v Republiki Sloveniji
za šol. l. 1997/98,
2. sofinanciranje šolnine za specialistični študij na umetniških smereh v Republiki Sloveniji v šol. l. 1997/98,
3. štipendije za izpopolnjevanje in študij v tujini izjemno nadarjenim na umetniških smereh v šol. l. 1997/98.

Ob-2877
Kranjska investicijska družba d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo 62.569 m2 komunalno
opremeljenega zemljišča ob zahodni
avtocestni obvoznici Ljubljane,
izvoz Brdo
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nju ponudb. Izbrani ponudnik mora skleniti
kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri, kupnino pa mora
plačati v roku 15 dni od dneva sklenitve
kupoprodajne pogodbe.
Kranjska investicijska družba, d.o.o.

1423, k.o. Sp. Šiška. Zemljišče je ob Celovški cesti.
Vse nepremičnine, ki so predmet prodaje po tem razpisu, so v lasti družbe Steklarstvo Spectrum, d.o.o.
Pogoji sodelovanja
1. V razpisu lahko sodelujejo tuje in domače pravne ali fizične osebe. Ponudbe se
morajo nanašati na nakup sredstev iz tega
razpisa.
2. Vsakemu ponudniku bo omogočen ogled in dostop do potrebne dokumentacije za
pripravo ponudbe. Pojasnila ter ogled nepremičnin bo organiziran s strani prodajalca po dogovoru.
Informacije dobite na tel. 061/168-44-70.
3. Od zainteresiranih ponudnikov se pričakuje, da v svojih ponudbah opredelijo
ceno in plačilne pogoje za nakup sredstev
iz tega razpisa ter namen uporabe nepremičnine.
4. Prispele ponudbe bo ocenila posebna
komisija za oceno ponudb. Ponujena cena
za odkupljena sredstva bo pomemben kriterij ocene ponudb, vendar bodo poleg le-te
upoštevani tudi ostali elementi ponudb, ki
so našteti v 3. točki. Glede na vsebino
prispelih ponudb si prodajalec med pogajanji pri izboru kupca pridržuje pravico dopolniti pogoje za nakup predmetnih sredstev iz tega razpisa.
Izbor najboljšega ponudnika bo opravljen najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.
Steklarstvo Spectrum, d.o.o., na podlagi
tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o
prodaji sredstev z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom.
Ponudbe morajo biti poslane s priporočeno pošiljko na sedež družbe Steklarstvo
Spectrum, d.o.o., Kranjčeva 22, Ljubljana,
najkasneje v 10 dneh po objavi razpisa v
zapečatenih ovojnicah z oznako “Za razpis”.
Steklarstvo Spectrum, d.o.o.

priloženim potrdilom o vplačani varščini na
žiro račun Mestne občine Kranj, št.: 51500-630-50113.
Varščina znaša 10% izklicne cene in se
šteje kot delno plačilo kupnine oziroma se
interesentu brezobrestno vrne, če na razpisu
ni uspel.
V skladu s sprejetim Družbenim planom Občine Kranj za obdobje 1986–1990
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/86, 13/88,
3/89, Ur. l. RS, št. 41/92, 50/92, 55/92,
43/93, 70/94 in 27/96), katerega veljavnost
je z zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur. l. RS, št.
48/90), odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje Kranj
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88, Ur. l.
RS, št. 70/94, 35/95 in 27/96) je območje
namenjeno za centralne oskrbne dejavnosti in stanovanjsko gradnjo. Podrobnejša
opredelitev pa je določena z idejno zasnovo V2, ki predvideva avto-servisno dejavnost.
Najboljšemu ponudniku se proda
ca. 2.880 m2 dela zemljišča s parc. št. 467/3,
467/4 in 460/2 k.o. Kranj za ceno
16.931,66 SIT/m 2 na dan 30. 4. 1997 za
gradnjo objekta, določenega v idejnih zasnovah V2 z oznako AS.
Točna površina bo določena po odmeri
in zato bo sklenjen dodatek k pogodbi.
Vse stroške sklenitve pogodbe in prometni davek plača kupec. V ceno niso zajeti:
– prispevki za priklop na komunalne naprave,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča,
– sorazmerni del stroškov za pripravo in
opremljanje stavbnega zemljišča.
Navedene obveznosti plača kupec.
Rok za pričetek gradnje je dve leti od
prodaje zemljišča in pet let za zaključek
gradnje. Na javnem razpisu bo uspel interesent, ki bo ponudil višjo ceno in v celoti
soglašal s predlagano realizacijo zazidave,
predvideno v idejni zasnovi V2 za območje AS. V primeru enakih pogojev ima prednost interesent, ki se je udeležil poizvedovalnega razpisa, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 6/97. Uspeli kupec je dolžan v roku
30 dni od dneva odpiranja ponudb skleniti
pogodbo o nakupu zemljišča. Kupnina mora biti plačana v 15 dneh od sklenitve pogodbe.
V primeru, da na razpisu uspeli kupec ne
poravna kupnine v roku 15 dni, se šteje
pogodba za razveljavljeno brez posebnih postopkov in se ne predloži za vpis v zemljiško knjigo, plačana varščina pa se ne vrne. Nastop posesti nastopi kupec po plačilu
kupnine in opravljenih odmerah.
Stroške zemljiškoknjižnih dejanj v zvezi
z vknjižbo po tem razpisu nosi kupec.
Komisija za oddajo stavbnega zemljišča
bo vse v roku prispele vloge odprla 20. dan
po objavi javnega razpisa ob 14. uri v sejni
dvorani št. 14 v prostorih Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Mestni občini Kranj – oddelek župana.
Mestna občina Kranj

Št. 49
Ob-2878
Hmezad Hram, kmetijstvo in trgovina,
p.o., Obrtniška ulica 2, Šmarje pri Jelšah,
objavlja po sklepu DS z dne 16. 6. 1997
prodaja gospodarskega poslopja
z javno dražbo
Gospodarsko poslopje oziroma hlev v
velikosti 449 m2, parcela 924/6, vložna št.
839 K.O. Rogatec, zgrajen leta 1950 in pripadajoče funkcije zemljišča, ki obsega parceli 923/3, vlož. št. 845 K.O. Rogatec, velikosti 1194 m 2 in parcelo 924/4 vlož. št. 839
K.O. Rogatec v velikosti 797 m 2.
Izklicna cena za gospodarsko poslopje
oziroma hlev je 12,950.000 SIT.
Objekt je deset let v najemu na podlagi
najemne pogodbe z dne 29. 8. 1995.
Na podlagi najemne pogodbe z dne
29. 8. 1995 je pri nepremičninah, vpisanih
pri vlož. št. 839 K.O. Rogatec, v korist najemnika Žerak Franca, vknjižena zastavna
pravica zaradi vložka v objekt v znesku
8,107.563 SIT, z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, za čas od dneva prenehanja najema do plačila.
Najemnik Žerak Franc ima predkupno
pravico.
Ogled nepremičnin je možen vsak dan
med 8. in 10. uro, po predhodni najavi na
tel. 063/821-045 (258), Holešek.
Javna dražba bo 18. 7. 1997 po objavi v
prostorih Hmezad Hram ob 10. uri.
Na dražbi lahko sodelujejo vse pravne in
fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. Pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra v RS, fizične pa potrdilo
o državljanstvu RS.
Vsak ponudnik mora pred iztekom roka
za oddajo ponudb plačati varščino v višini
10% izklicne cene na blagajni prodajalca, s
katero se mora izkazati na javni dražbi.
Uspešnemu kupcu se varšina vračuna v
ceno, ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni po končani javni dražbi.
Uspešni ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 8 dni po končani javni
dražbi.
Ponudnik mora plačati celotno kupnino
v roku 8 dni po izjavi prodajalca, da je
pogodba možna za vpis v zemljiško knjigo.
Nepremičnine se prodajo po sistemu videno – kupljeno in se kasnejših reklamacij
ne upošteva.
Hmezad Hram, Kmetijstvo in trgovina, p.o.
Šmarje pri Jelšah
Št. 27/97
Ob-2870
Steklarstvo Spectrum, d.o.o., Kranjčeva
22, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup dela
sredstev družbe – (solastniškega
idealnega deleža) z naslednjim opisom
Stavbno zemljišče – vrt v izmeri 123 m2,
ki stoji na parc. št. 1051, vpisane pri vl. št.

Št. 351-32/96-17
Ob-2872
Na podlagi 18. in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 43/95) ter
sklepa 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 28. 5. 1997 objavljam naslednji
javni razpis
za prodajo nezazidalnega stavbnega
zemljišča za gradnjo servisnega objekta
z oznako AS
Natečaja se lahko udeležijo pravne in
fizične osebe.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb morajo ponudbi priložiti tudi overovljeno pooblastilo za zastopanje in registracijo, iz katere je razvidno, da ima podjetje
sedež v Republiki Sloveniji, fizične osebe
pa originalno potrdilo o slovenskem državljanstvu.
Pismene vloge je potrebno vložiti na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj – Javni razpis za prodajo zemljišč v
območju idejne zasnove V2«.
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele v roku 15 dni od dneva objave razpisa s
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Št. 012-1/96-112

Ob-2873

Javni razpis
za izbiro izvajalca del: vzdrževalna dela
na stavbah osnovnih šol v Občini
Kočevje
1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa:
A) stavba Osnovne šole Stara cerkev:
A-1/sanacija dela strehe zaradi zamakanjaOrientacijska vrednost:
– gradbena dela ca. 4,400.000 SIT,
– kleparska dela ca. 2,300.000 SIT;
A-2/ pleskarska dela: odstranjevanje in
polaganje tapet 1580 m2, slikanje sten z jupolom 2236 m2, nanos sigmulto 237 m2;
orientacijska vrednost skupaj 2,330.000
SIT.
B) stavba Osnovne šole zbora odposlancev Kočevje, TZO št. 28:
Obnovitev sanitarij – orientacijska vrednost 2,300.000 SIT.
3. Predvideni rok pričetka del: julij 1997.
4. Predvideni rok zaključka del: avgust
1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik
ni nujno najugodnejši),
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– sposobnosti izvedbe del v čimvečjem
obsegu brez podizvajalcev,
– sposobnost izvedbe del v predvidenih
rokih.
6. Ponudniki lahko dvignejo potrebno
razpisno dokumentacijo za izdelavo prijave
ter dobijo vse potrebne informacije na naslovu: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
Kočevje, ter na telefonih: 061/855-468, ali
851-130, vsak delovnik od 7. do 9. ure, do
vključno desetega dneva od objave tega razpisa (kontaktna oseba: V. Marušič).
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na osnovi predhodnega dokazila o vplačilu 2.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na žiro račun 51300-630-10077 – Proračun Občine Kočevje –
javni razpis – vzdrževalna dela-šole.
7. Rok oddaje ponudb in odpiranje ponudb:
Pisne prijave z vso dokumentacijo, ki je
zahtevana je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako »Vzdrževalna dela – šole«, z imenom in naslovom prijavitelja in
pripisom »Ne odpiraj – javni razpis« na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje.
Tako opremljena ovojnica s prijavo mora tako prispeti v vložišče – ne glede na
vrsto prenosa – do vključno petnajstega dne
po objavi tega razpisa, do 11. ure. Ponudbe,
ki pridejo po tej uri, bodo zavrnjene. Kolikor pride ta dan na dela prosti dan, se prenese rok za prvi naslednji delovni dan. Odpiranje ponudb bo opravljeno naslednji dan v
prostorih občinske uprave, Ljubljanska c.
26 (sejna soba), ob 11. uri.
8. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.
9. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.
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10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Kočevje

predmeta oziroma najmanj 2.000 SIT in sicer na žiro račun št.: 50700-690-885 s pripisom “za dražbo” ali pri blagajni stečajnega
dolžnika na dan dražbe v času ogleda.
Predstavnik pravne osebe mora imeti
pooblastilo.
Varščino bomo uspešnemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa brez obresti
vrnili v roku treh dni po dražbi.
Prometni davek in stroške prepisa, kar ni
všteto v izklicnih cenah, plača kupec.
Prodajali bomo po načelu “videno-kupljeno”.
Seznam predmetov bo na ogled na sedežu stečajnega dolžnika Škofja vas 40 od
7. julija 1997 naprej.
Predmeti bodo na ogled v torek, 15. julija od 8. do 9.30.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije pri stečajnem upravitelju Zvonimiru
Hudeju, telefon 063/34-730.
Tovarna volnenih odej
Škofja Loka v stečaju

Št. 12/97
Ob-2879
UTOK–Konfekcija d.d. Kamnik – v stečaju na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v
Ljubljani opr. št. St 13/92 z dne 5. 12. 1996
objavlja
javno dražbo
I. Premoženja stečajnega dolžnika in sicer:
1. 25 raznih šivalnih in drugih strojev v
obratovanju, izhodiščna cena za celoto –
2,500.000 SIT,
2. 90 raznih šivalnih strojev in opreme
za proizvodnjo konfekcije – po posebnem
seznamu,
3. pisarniško pohištvo in stroji – po posebnem seznamu.
II. Prometni davek ni zajet v ceni in ga
plača kupec skupaj s kupnino.
III. Prodaja bo potekala po načelu »videno-kupljeno«.
IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki bodo nakazale
10% varščino na žiro račun stečajnega dolžnika pri APP Kamnik št. 50140-690-13822.
V. Kupec mora skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po javni dražbi.
VI. Kupec lahko kupljeni stroj oziroma
opremo prevzame šele po plačilu celotne
kupnine. Če kupec v 8 dneh ne plača celotne kupnine, se šteje, da je ponudbo za nakup odmaknil, vplačana varščina pa zapade
v korist stečajne mase.
VII. Uspelim dražiteljem bo varščina
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
bo varščina vrnjena v 5 dneh po javni dražbi.
VIII. Javna dražba bo v petek dne 25. 7.
1997 ob 9. uri v prostorih prodajalca
UTOK–Konfekcija d.d. Kamnik, Usnjarska
ulica 8.
IX. Podatki o strojih in opremi in vse
informacije o prodaji so interesentom na
voljo na sedežu prodajalca Kamnik, Usnjarska ulica 8, telefon 817-211 od 1. 7. 1997
dalje od ponedeljka do petka od 8. do
13. ure. Ogled je možen po predhodnem
dogovoru.
Stečajni upravitelj
Št. 2398
Ob-2880
Tovarna volnenih odej Škofja vas v stečaju objavlja
javno dražbo
za prodajo osnovnih sredstev
Javna dražba bo v torek, 15. julija 1997
ob 10. uri v prostorih Tovarne volnenih odej,
Škofja vas 40, Škofja vas.
Prodajali bomo: tovorno vozilo Cimos
Citroen TPC 35, sterilizator, baterijski viličar Indos 600 kg, hidravlično stiskalnico
Riko Ribnica, šivalne stroje, električno dvigalo, garderobne omare, transportne vozičke, tehtnice, prikolico, omare, mize, stole,
elektromotorje in drugo opremo.
Pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki pred dražbo vplačajo
varščino v višini 10% izklicne cene vsakega

Št. 01201-1/97-1
Ob-2863
Na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) in
21. člena odloka o pogojih, postopkih in
merilih za dodeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe javna razsvetljava (Ur. l. RS, št. 11/97) objavlja
Oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik,
ponovni javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe “javna
razsvetljava”
1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe “javna razsvetljava”, v
obsegu kot ga določa 2. člen odloka o pogojih, postopkih in merilih za dodeljevanje
koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe javna razsvetljava (Ur. l.
RS, št. 11/97).
3. Obseg koncesije: koncesija zajema
kompletno infrastrukturo javne razsvetljave
za območje celotne Občine Kamnik.
4. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje bo sklenjeno za določen čas, za dobo
5 let.
5. Dokumentacija: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo med 8. in 10.
uro na Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, soba 43/II, v roku 8 dni po objavi razpisa in ob predložitvi potrdila o vplačilu
10.000 SIT na ž.r. št. 50140-630-813087, s
pripisom “Oddaja koncesije za službo Javna razsvetljava”.
6. Pogoji razpisa: interesenti za dodelitev koncesije morajo izpolnjevati vse pogoje, določene z odlokom o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe Javna razsvetljava (Ur. l. RS, št. 11/97).
7. Posebni pogoji: poleg navedenega v
6. točki tega razpisa morajo ponudniki vlogi
priložiti še:
– bančno garancijo;
– izjavo, da bo v primeru izbire spoštoval
strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge dejavnosti ter usmeritve občine;
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– popolni cenik storitev;
– izjavo, da bo opravljal storitve v skladu s cenami, ki se določijo s postopkom, ki
ga določa zakon in v soglasju z Občino
Kamnik;
– izjavo, da bo koncedentu omogočil
strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad
zakonitostjo dela;
– izjavo, da bo dosledno upošteval tehnične, strokovne, organizacijske in druge
standarde ter normative za opravljanje koncesionarne dejavnosti;
– izjavo, da bo vodenje katastra prilagodil programski opremi, kot jo bo uporabljal
koncedent;
– izjavo, da je seznanjen s koncesijskim
aktom in se z vsemi njegovimi določili strinja;
– osnutek koncesijske pogodbe.
8. Oddaja ponudb: interesenti morajo ponudbe z dokazili o izpolnjevanju vseh pogojev dostaviti najkasneje 4. 8. 1997, do
10. ure, v vložišče, v zaprti ovojnici, z navedbo točnega naslova ponudnika in z oznako “javni razpis – koncesija za službo javna
razsvetljava – Ne odpiraj”, na naslov, Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje bo
isti dan, ob 10. uri, v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.
Upoštevane bodo le pravilno opremljene
in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov koncedenta.
Pred odpiranjem ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje.
10. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 6. in 7. točke
razpisa;
– cena;
– reference;
– plačilni pogoji;
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
11. O dokončni izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni. Izbranemu koncesionarju bo
izdana odločba in na njeni podlagi, po pravnomočnosti, sklenjena pogodba.
12. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.
Občina Kamnik

Ponudba zbira Banka Celje, d.d., Sektor
zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Celje.
Banka Celje, d.d.

Bajc Katja, Podkraj 12, Col, potni list št.
AA 426737, izdala UE Ajdovščina. g-40253

Št. 906/97
Ob-2901
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim statutom objavlja
ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Modra hiša, d.d., Gornji trg
4, Ljubljana.
Predmet prodaje: 221 prednostnih delnic
Banke Celje, d.d., po ceni 14.900 SIT za
eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določiti statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akceptira.
Delničarji lahko svojo predkupno pravico uveljavljajo do vključno 24. 7. 1997. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim kupcem.

Št. 262-1/97
Ob-2875
Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa Ljubljana, Korytkova ul. 7 preklicuje štampiljko
z naslednjo vsebino: UNIVERZITETNI
KLINIČNI
CENTER
LJUBLJANA,
UIMDPŠ, CENTER ZA ŠPORTNO MEDICINO IN REKREACIJO, LJUBLJANA,
Celovška 25.
Št. 526-02/97-5
Ob-2876
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 33, preklicuje
službeno izkaznico na ime Fekete Dragutin,
Regentova 7, Maribor, službena izkaznica
št. ZI-074/DF.
Beganović Murat, Mladinska 9, Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list,
opravilna št. 27-0750/94 z dne 23.5.1994.
s-40152
Judo zveza, Staničeva 41, Ljubljana,
preklicuje štampiljko okrogle oblike z vsebino Judo zveza Ljubljane-Ljubljana.
s-40242
Niko transport, d.o.o., Perovo 26, Kamnik, preklicuje COP dokument št. 00972 za
vozilo z reg. št. LJ NT-09, izdalo Ministrstvo za promet in zveze dne 18.12.1996, lastnik Niko transport. s-40247
Potočnik Andreja, Cesta Zmage 34, Zagorje, preklicuje priglasitveni list, št.
61-441/95, izdano dne 1.7.95. g-40007
Šajatovič Mira, Na Obrh 10, Metlika,
preklicuje
obrtno
dovolenje
št.
011505/0399/01-44/1995. g-40185
Tehnounion avto, Devova 18, Ljubljana,
preklicuje izjavo o ustreznosti vozila št. A
0240986, izdana dne 2. 6. 1997 za vozilo
ROVER, tip 414 Si, št. šasije
SARRTSLHNAD219643. s-40084

Balantič Miha, Velesovska cesta 34, Šenčur, potni list št. AA 575895. p-40001
Bauer Tadej, Naveršnikova 15, Maribor,
potni list št. AA 389000, izdala UE Maribor. p-40051
Berce Ervin, Rozmanova 39, Koper, potni list št.BA 105078, izdala UE Koper.
g-40025
Božičkovič Mirjana, Britof 231 a, Kranj,
potni list št. BA 112267, izdala UE Kranj.
g-40064
Bonić Danica, Javornik 60, Ravne na Koroškem, potni list št. AA 917346, izdalaUE
Ravne na Koroškem. g-40117
Brezovar Nejc, Tržaška 10, Ljubljana,
potni list št. AA 935831, izdala UE Ljubljana. s-40120
Brezovački Marjan, Cesta talcev 5/a,
Kamnik, potni list št. AA 234500, izdala UE
Kamnik. s-40107

Arh Tjaša, Rateče 113 A, Rateče, potni
list št.AA 906466, izdala SO Jesenice.
g-40030

Cerar Romana, Vrhpolje pri Moravčah
20, Moravče, potni list št. AA 325960, izdala UE Domžale. s-40212
Cesar Jožko, Na obrh 8, Metlika, potni list
št.AA 142379, izdala UE Metlika. g-40118
Črne Uroš, Heldsbergstrasse 4, St. Margarethen, potni list št. BA 247686. p-40004
Dajič Božo, Strahinj 42, Kranj, potni list
št. AA 814833 izdala UE Kranj. s-401008
Dobovičnik Rok, Celovška 140, Ljubljana, potni list št. BA 524529, izdala UE Ljubljana. s-40131
Fele Urban, Cesta revolucije 1 a, Jesenice, potni list št. AA 83043, izdala UE Jesenice. p-40048
Filipič Aleksander, Lahonci 89, Ivanjkovci, potni list št. BA 396187. g-40207
Furlan Tomaž, Kidričeva c. 87, Škofja
Loka, potni list št. BA 631431, izdala UE
Škofja Loka. g-40255
Gorjup Peter, Kettejeva ul.14, Izola, potni
list št. AA 207049, izdala UE Izola. s-40136
Grubišič Petra, Zagojiči 12, Ptuj, potni
list št. AA 360057. p-40018
Hmelak Dušan, Lokavec 8, Ajdovščina,
potni list št. AA 722896, izdala UE Ajdovščina. g-40208
Hribar Goran, Prisoje 70, Prevalje, potni
list št. AA 424387. s-40021
Hrnjić Benaris, Celovška 185, Ljubljana, potni list št. BA 315958. s-40088
Hrnjić Džemita, Celovška 185, Ljubljana, potni list št. BA 315959. s-40089
Hrnjić Salih, Celovška 185, Ljubljana,
potni list št. BA 331156. s-40087
Hrnjić Silva, Celovška 185, Ljubljana,
potni list št. BA 331573. s-40086

Arnečič Elizabeta, Reneški Podkraj 35/a,
Nova Gorica, potni list št. AA 842132, izdala UE Nova Gorica. g-40209

Jaklič Štefan, Vnanje gorice 71, Notranje gorice, potni list št. BA 23274, izdala
UE Ljubljana. s-40156

Arčon Milovan, Žigoni 101, Renče, maloobmejno prepustnico št. AI 113101, izdala UE Nova Gorica. g-40251

Janežič Ivo, Apihova 20, Ljubljana, potni list št. AA 716793, izdala UE Ljubljana.
s-40139

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Anžlovar Tatjana, Vrbovec 11, Trebnje,
potni list št. BA 240757, izdala UE Trebnje.
s-40258
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Japič Hase, Brodarska 14, Litija, potni
list št. AA 669836. s-40001

Osko Lidija, Gornji Slaveči 112, Kuzma,
potni list št. BA 459960, izdala UE Murska
Sobota. p-40033

Šprljan Bruno, Užiška ul. 7, Ljutomer,
potni list št.AA 134501, izdala UE Ljutomer. p-40023

Pajmon Boštjan, Erjavčeva 43, Celje,
preklic potnega lista, št. AA 568432, objavljen v UL RS št. 37/97. g-40019

Štrbac Boško, Kersnikova 11, Velenje,
potni list št. AA 442543, izdalaUE Velenje.
p-40058

Pajmon Karmen, Erjavčeva 43, Celje,
preklic potnega lista št. AA 400680, objavljen v UL RS št. 37/97. g-40020

Štular Klemen, Popovičeva 6, Ljubljana,
potni list št. AA 974012, izdala UE Ljubljana. s-40147

Pančor Štefan, Domajinci 6, Cankova,
potni list št. BA 361464, izdala UE Murska
Sobota. p-40034

Šušter Alojz, Černetova 17, Ljubljana,
potni list št. BA 378442. s-40098

Jelić Juro, Partizanka c. 41, Škofja Loka,
potni list št. BA 179578, izdala UE Šk. Loka. s-40032
Jelić Mira, Partizanska c. 41, Škofja Loka, potni list št. BA 179577, izdala UE Škofja Loka. s-40031
Kasnik Tina, Celovška 8, Mežica, potni
list št. BA 094056, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-40245
Kokelj Nina, Groharjevo nas. 2, Škofja
loka, potni list št. AA 45888, izdala UE
Škofja loka. s-40145
Krismaer Marijo, Cankarjeva 1, Kočevje, potni list št. BA 346881. g-40029
Križnjak Roman, Gosposvetska 22
Maribor, potni list št. BA 161684, izdala
UE Maribor. p-41032
Krušič Luka, Rudnik pri Radomljah 1,
Radomlje, potni list št. AA 48315, izdalaUE
Kamnik. s-40223

Penec Marija, Suhi vrh 5, Prevalje, potni
list št. AA 803, izdala UE Ravne na Koroškem. g-40246
Petaros Primož, Boletova 39, Ljubljana,
potni list št. AA 273386. s-40040
Petrovčič Igor, Planina 185, Postojna,
potni list št. BA 367218, izdala UE Postojna. p-40053
Poberaj Rudolf, Bonini 116, Koper, potni list št. AA 502632, izdal UE Koper.
g-40205

Kršmanc Andreja, Rimska c. 20, Ljubljana, potni list št. AA 594874, izdala UE
Ljubljana. s-40052

Praprotnik Darja, Brdinje 75, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 185766, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-40206

Kršmanc Vito, Rimska 20, Ljubljana,
potni list št. BA 248552, izdala UE Ljubljana. s-40053

Praprotnik Marko, lokev 154, Divača,
potni list št. AI 15788, izdala UE Sežana.
p-40054

Lajić Dragica, Cesta Toneta Tomšiča 70
D, Jesenice, potni list št. AA 574614.
p-40019

Purgaj Štefka, Arnolda Tovornika 4, Maribor, potni list št. BA 570181. p-40007

Lampelj Vinko, Mareška pot 16, Dobrunje, potni list št.BA 414016. s-40010
Lazić Barbara, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, potni list št. BA 155560. s-40157
Lutar Gordana, Gasilska 6, Lendava, preklic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
11/97. p-40043
Malešič Ivan, Spodnje Gameljne 98,
Šmartno, potni list št. AA 315645, izdala
UE Ljubljana. s-40055
Malešič Miha, Sp. Gameljne 98, Šmartno, potni list št. BA 626954. s-40056
Malis Opeka Hermina, Gerbičeva 19,
Cerknica, potni list št. AA 349370, izdala
UE Cerknica. s-40047
Manfreda Aljoša, Kosovelova 7, Nova
Gorica, potni list št. BA 64488, izdala UENova Gorica. p-40057
Markun Stanislav, Velesova c. 8, Šenčur, potni list št.AA 345447, izdala UE
Kranj. s-40076
Martinez Darinka, Dragučova 19, Maribor, potni list št. AA 547354, izdala UE
Maribor. p-40050
Maškon Marko, Pot na Zali rovt 4, Tržič,
potni list št. BA 595480, izdala UE Tržič.
p-40047
Mešić Asim, Cesta v Pečale 46, Ljubljana, potni list št. BA 478016, izdala UE Ljubljana. s-40283
Okanović Osman, Nusdorferjeva 3,
Ljubljana, potni list št.BA 498875, izdala
UELjubljana. s-40043

Rahmanović Samir, Jakčeva 5, Ljubljana, potni list št. BA 164587. s-40093
Recek Stanko, Gornji Črnci 36/A, Cankova, potni list št. AA 963340. p-40020
Resnik Majda, Ribniška ul. 2, Ljubljana,
potni list št. AA 113274, izdala UE Ljubljana. s-40237
Rojc Boštjan, Volavlje 32, Ljubljana,
potni list št. BA 187021, izdala UE Ljubljana. s-40135
Rozman Drago, Žeje 20, Duplje, potni
list št. BA 276668. s-40158
Seničar Katja, Bratov Učakar 96, Ljubljana, potni list št. AD 000524, izdal Veleposlaništvo Peking. s-40211
Seražin Mitja, Ajševica 32, Nova Gorica, potni list št.AA 153580. g-40027
Snoj Luka, Linhartova 15, Ljubljana,
potni list št. AA 878639. s-40069
Sošić Kristijan, Albina Dujca 4, Divača,
potni list št. BA 374755. p-40006
Subotić Velemir, Blatna Brezovica 20,
Vrhnika, potni list št. AA 639295, izdala
UE Vrhnika. s-40143
Sulejmani Abdija, Žigonova 4, Ljubljana, potni list št. AA 594863. s-40059

Urbas Ivan, Celovška 122, Ljubljana,
potni list št. AA 74546, izdala UE Ljubljana. s-40091
Vahen Matevž, Lužiško-Srbska 13, Ljubljana, potni list št. AA 146028, izdala UE
Ljubljana. s-40106
Valentič Mirjam, Nazorjev trg 1, Koper,
potni list št. AA 204396, izdala UE Koper.
g-40252
Vasiljevič Nuiovski Vera, Ul. Tončka
Dežmana 4, Kranj, potni list št. BA 609343,
izdala UE Kranj. s-40012
Vovk Miran, Ljubljanska 2, Bled, potni
list št.AA 025670, izdala UE Radovljica.
g-40033
Zaman Marko, Vrhpolje pri Kamniku
103, Kamnik, potni list št. AA 189665.
s-40124
Zebec Tadej, Grumova 16, Litija, potni
list št. AA 192099.
Žagar Sonja, Ob Izviru 8, Vrhnika, potni
list št. AA 947375, izdala UE Vrhnika.
s-40148
Žontar Ljubica-Nataša, Verje 73, Medvode, potni list št. AA 587609, izdala UE
Ljubljana. s-40075

Druge listine
Ažnoh Ivan, Trg 18, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 4235, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-40275
Alibegović Fadil, Podvidača BB, Sanski
most, spričevalo o opravljenem izpitu za
viličarja, opravljen v Predilnici Litija, leta
1975. s-40081
Anžič Ivan, Sp. Škofije 243, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 5471.
g-40277
Anclin Mihaela, Andraž 31 a, Polzela,
vozniško dovoljenje. p-40066
Arko Vesna, Rudnik 12, Kočevje, delnicin vrednostnega papirja na št. 1098446,
izdala jih je Banka Mercator. g-40201

Sulejmani Dušanka, Žigonova 4, Ljubljana, potni list št. AA 594864. s-40058

Arčon Milovan, Žigoni 101, Renče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, izdano v
Novi Gorici. g-40133

Svetel Zvonko, Srednja vas pri Šenčurju
97, Šenčur, potni list št. AA 345127, izdala
UE Kranj. s-40286

Arčon Milovan, Žigoni 101, Renče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, izdala
UENova Gorica. g-40282

Šorli Mojca, Vrtna ulica 1, Kranj, potni
list št. AA 098528, izdala UE Kranj. s-40103

Ban Boštjan, Komen 72 a, Komen, vozniško dovoljenje, št. 12222. p-40056
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Barna Sanja, Bičevje 2, Ljubljana, delovno knjižico. s-40250

Butara Štefka, Nasipi2, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št. 9147.
s-40044

Dominko Dragica, Žočič 16, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
20730, izdala UE Ptuj. g-40155

Bučar Roman, Brodarjev trg 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064421, št. reg. 210357. s-40257

Dovidija Robert, Gosposvetska 17,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1167408, št. reg. 39730, izdala UE Kranj.
s-40180

Bartolj Franci, Bistrica 36, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1040017. s-40170
Batagelj Branko, Bevkova 4, Ajdovščina, listina. g-40293
Bertoncelj Dunja, Marentičeva 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888644, št. reg. 110862, izdala UE Ljubljana. s-40164
Berčon Robert, Zavrstnik 30 b, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9791.
s-40049
Berčon Tatjana, Zavrstnik 30 b, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8075.
s-40048
Bevc Marjan, Gabrsko 41 b, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11068,izdano pri UE Trbovlje. g-40233
Biaggio Stanko, Nova ulica 5, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, izdala
UE Jesenice. g-40101
Bilandžija Milan, Kebetova 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
188584, št. reg. 2912, izdala UE Kranj.
s-40153
Bobbera Bogoljub, Vrtna pot 2, Dragomer, pobotnici št. 128220 in 128221, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-40042
Bobić Radomir, Pugljeva ul. 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
845890, št. reg. 85684. s-40077
Bogovič Branko, Loče 4, Dobova, vozniško dovoljenje za ABT. p-40035
Bosioković Vlastimir, Jakšičeva 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
184713, št. reg. 184873. s-40272
Botica Drago, Cvetna pot 3, Portorož,
spričevalo Srednje pomorske šole v Piranu.
g-40063
Boškin Milan, Koromači 2, Koper, spričevalo voznika na Srednji kovinarski in avtomehaniški šoli v Kopru, izdan leta
1984/85. g-40221
Bračko Mirijan, Kidričevo nas. 9, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 125. p-40024
Brelih Ksenja, Kurirska pot 3, Jesenice,
potrdilo o strokovni usposobljenosti-trgovski poslovodja, št. 883/96-2, izdala Gospodarska zbornicaSlovenije-združenje trgovine. g-40280
Brulc Alojz, Krajčeva 11, Novo Mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFG, št. 2971.
g-40279

Bytyqi Aboz, Jadranska c. 11, Ankaran,
delovno knjižico. g-40018
Carter Miro, Hrastje 16, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 31508, izdala
UE Novo Mesto. g-40190
Celec Bela, Sebeborci 106, Martjanci,
vozniško dovoljenje, št. 30534. p-40041
Cerar Romana, Vrhpolje pri Moravčah
20, Moravče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 27821. s-40213
Cerovci Franco, Seža 120, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH; št. 10261.
g-40273
Cetinski Dušan, Na žago 10, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30813.
g-40184
Ciberlin Danijel, Brilejeva ul. 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 1164509, reg. št. 44677. s-40126
Ciberlin Danijel, Brilejeva ul. 4, Ljubljana, zavarovalno polico št. 444834, izdano pri Zavarovalnici Adriatic. s-40127
Cvetko Miran, Rimska 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934535, št. reg. 177345, izdala UE Ljubljana. s-40291
Čakš Bojan, Segovci 46, Apače, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11129. p-40025
Čamernik Dubravka, Ljubljanska cesta
80, Domžale, zavarovalno polico, št.
0420733. s-40160
Čeh Janez, Maistrova ul. 2, Trebnje, zaključno spričevalo Srednje Elektro-tehniške
šole v Ljubljani, izdano leta 1980. s-40150
Černe Andrej, Kopališka c. 2, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
14690, izdala UE Radovljica. g-40113
Černic Marjan, Kolodvorska ul. 10,
Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
izdala UE Nova Gorica. p-40008
Češarek Marjana, Murščak 56, Radenci,
2 delnici Banke Mercator, št. 882089.
g-40232
Čubej Saša, Cankarjeva 14, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. p-40036
Davidovič Primož, Cesta 24, junija 72 b,
Ljubljana, izkaz o šolskem uspehu OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja. s-40176

Držič Irena, Cesta 1. maja 63, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 286777,
št. reg. 17586, izdala UE Kranj. g-40096
Dragičević Radojka, Šalek 95, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 260.
s-40011
Drašler Tomaž, Verd 65, Verd, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9617. s-40060
Drev Stanislav, Topolščica 55/a, Velenje, inštruktorsko vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11411. p-40009
Erjavec Lojze, Tlake 20, Šmarje Sap,
spričevalo št. 315/71 Šole za poklicne voznike motornih vozil Novo mesto, izdano
31.4.1971. s-40214
Fele Božidar, Graška 27, Litija, delovno
knjižico. s-40218
Fister Branko, Prezrenje 10, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
21686. g-40016
Francetič Ksenija, Bevkova 3, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3830660. g-40267
Furlan Miran, Rozmanova 30, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 11753. g-40140
Gnidovec Vera, Društvena ulica 10,
Ljubljana, 3 delnice M - banke, št.
00685291. s-40125
Godec Gašper, Jevnica 57, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11331, izdala UE Litija. s-40183
Golobič Štefan, Vransko 179, Vransko,
potrdila Luške kapetanije Koper o osposobljenosti za voditelja čolna, št. reg
2/13-683/88-5. g-40230
Gržinič Neda, Omahnova ul. 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1011127, reg. št. 204794, izdala UE Ljubljana. s-40149
Grašič Igor, Pokopališka 9, Kranj, diplomo E-324/29, izdano leta 1981. g-40008
Grmek Matej, Kolajbova 20 b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
769695, št. reg. 160623. s-40243
Groznik Bojan, Šentvid pri Stični 82,
Šentvid pri Stični, spričevalo o zaključnem
razredu teorije in glasbilo kitare glasbene
šole F. Šturma. s-40078

Bubič Milan, Dimnikarska 5, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 19905. g-40220

Dević Danijel, Kidričevo naselje 20, Postojna, spričevalo 2. letnika Srednje šole teh.
strok v Ljubljani-Šiška, izdano leta 1997.
s-40130

Budna Martin, Prešernova c. 7/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
257. p-40010

Dečman Marko, Stožice 46, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 397720, ki jo je izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-40165

Hajdinjak Sandra, Černelavci, vozniško
dovoljenje. p-40059
Haliti Džafer, Steletova 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513237, št. reg. 188738, izdala UE Ljubljana. s-40219
Harn Marina, Čampova 5, Ljubljana, 13
delnic Banke Mercator, št. 149357. g-40287

Bukovnik Hema, Dobrava 10, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3715. p-40061

Dolinšek Erika, Bistriška ulica 5, Radomlje, preklic maturitetnega spričevala,objavljen v UL RS, št.8/97. s-40024

Hauptfeld Marko, Ul. frankolskih žrtev
17 b, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
31350. g-40154
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Hausman Maja, Bodešče 18 a, Bled, izkaz o uspehu OŠ Josipa Plemlja, Bled.
g-40264

Kokalj Barbara, Demšarjeva 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S169807, št. reg. 169613. s-40241

Leskovar Silvo, Planina pod Šumekom
21, Zg. Ložnica, vozniško dovoljenje,
kat.GH, št. 19897. g-40227

Hausman Maja, Bodešče 18 a, Bled, potrdilo o obveznem šolanju, izdala OŠ Josipa
Plemlja. g-40266

Kokotnik Robert, Presarje 24, Braslovče, listina. p-40062

Levstek Miha, Dolenjska c. 37, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-2292/94. s-40159

Holz Mitja, Preglov trg 11, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1995. s-40112
Ilić Maja, Pri velikem kamnu 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 15619,
izdala LPP. s-40092
Ivković Srđan, Toplarniška 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S999639, št. reg. 209624. s-40234
Janežič Barbara, Pod gozdom C. IV 26,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13660. s-40003
Jankovič Sonja, Vaška pot 13, Preserje,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 31138, izdala UE Domžale. g-40191
Japič Hase, Brodarska 14, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S1171672.
s-40002

Kolenda Josip, Stražgojnica 30 a, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28400. g-40292
Kolman Marko, Prečna 2 a, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20691. g-40228
Komatar Maja, Masljeva 5, Domžale,
maturitetno spričevalo SŠCRM Kamnik, izdano leta 1984 na ime Lebej Maja. g-40009
Konečnik Blaž, Škocjan 3, Dob, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1081854. p-40005
Kores Vlado, Prištinska ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
1051576, reg št. 176182. s-40073
Korošec Vlasta, Šlandrova c. 10/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.12295, izdala UE Velenje. p-40013

Levstik Miloš, Posavskega ul. 8, Ljubljana, potrdilo o strokovnem izpitu za učitelja predmetnega pouka v OŠ, izdano leta
1982. s-40225
Lonzarič Anica, E. Drioli 5, Izola, zavarovalno polico št. 461732. g-40195
Lubej Valerija, Tomšičeva 47, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16122,
izdala UE Velenje. p-40012
Majerle Mihael, Turjaška vas 8, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.BCEFGH, št.
5782, izdala UE Kočevje. g-40200
Makovec Danica, Duplje 15, Vipava, delovno knjižico. g-40270
Marin Božidar, Podgorci 18, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg št. 5045,
izdala UE Ormož. g-40115

Jarc Miha, Staničeva 14, Ljubljana, delavska knjižica, izdana leta 1980. s-40240

Kovač Marko, Bernikova 7, Domžale,
spričevalo Srednje elektrotehniške šole v
Ljubljani, izdano je bilo leta 1997. g-40204

Jesenšek Bogdan, Velika Kostrevnica 44,
Šmartno pri Litiji, diplomo Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdana leta 1987. s-40082

Markun Stanislav, Velesovska c. 8,
Kranj,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCDEFGH, št. S 809095, št. reg. 6073,
izdala UE Kranj. s-40035

Košuta Petra, Vrtovlje 62, Šempas, vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št.
2906978505070. g-40121

Jontes Roman, Boštanj 60, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7575.
p-40042

Markun Stanislav, Velesovska 8, Kranj,
inštruktorsko dovoljenje, št. SB 7192, št.reg.
176, kat.B, izdala UE Kranj. s-40036

Kočevar Aleksandra, Oljčna pot 33 d,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 25138.
g-40222

Martinčič Mihael, Vodovodna c. 4, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1090842, št. reg. 6058. s-40262

Jungič Pero, Alpska 15, Bled, spričevalo
poklicnega voznika motornih vozil, izdano
leta 1976/77. g-40061

Kržan Neža, Ul. Stare pravde 13, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32209, izdala UE Novo Mesto. g-40137

Matičič Matija, Partizanska 12 b, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 6983,
izdala UE Cerknica. s-40174

Kaluža Igor, Levstikova 1, Piran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 11877. g-40203

Kraižman Marjan Franc, Hrašče 72, Postojna, vozniško dovoljenje. p-40040

Mežnar Gabrijela, Žabče 35, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. 593376. p-40065

Kastelic Vesna, Polica 53 A, Grosuplje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, izdano leta 1996.
s-40224

Kralj Tomaž, Ul. 7. avgusta 38, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21730,
izdala UE Domžale. s-40132

Medja Gorazd, Mladinska 6, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 1175201, izdala
UE Jesenice. g-40189

Križanec Ana, Gerečja vas 50, Ptuj, tri
delnice M - banke. g-40244

Meglič Milan, Smrečnikova 32, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št.11020, izdala UE Novo mesto. g-40138

Kavčič Francka, Prušnikova ul. 68, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št.
138620. s-40038
Kerin Andrej, Nasipi 3, Trbovlje, zavarovalno polico št. 0419409, izdala ZD
Adriatic. s-40108
Klešnik-Ilić Mojca, Hladniška pot 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 322418, reg št. 162252. s-40142
Klobučar Aljoša, Vodnikova 143, Ljubljana, kupon CK 001871, izdal Vzajemni
sklad Galileo. s-40023
Kožar Marija, Šentjur na polju, Loka pri
Zidanem mostu, delnic št. 825182, izdala
banka Mercator. s-40085
Koželj Rok-Tomaž, Topniška 70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134549, reg št. 214581. s-40111
Kociper-Vodeb Aleksandra, Frankovo
nas. 74 a, Škofja Loka, indeks Filozofske
fakultete, izdan leta 1987. s-40110
Kocjančič Boštjan, Pot do šole 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
60283, št. reg. 167645. s-40249

Krušec Aleš, Batuje 77 e, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
784668, izdala UE Ajdovščina. g-40188
Kuduzović Edina, Cesta v gorice 13 b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
S 320592, reg št. 187440. s-40071
Kumanovič Jožica, Bolniška 13, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7615.
g-40134
Kuševič Ivica, Meškova 4, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9282.
p-40003
Lajić Dragica, Cesta Tomšiča 70, Jesenice, vozniško dovoljenje, reg. št.
22601/01529/97-4. g-40102
Lazar M., Izola, spričevalo. p-40037
Leben Boštjan, Prelog, Pod hribom 10,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 29481, izdala UE Domžale.
s-40065
Lebreht Andrej, Črnci 8, Apače, delovno
knjižico. p-40026

Mevlja Dušan, Veselova 3, Maribor, potrdilo o statusu vojnega invalida, izdalaUE
Maribor, dne 22.1.1997. g-40269
Midžan Muharem, Mislejeva 3, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje mizarske
šole v Škofji Loki. s-40285
Miklavc Franc, Sol Suha 33, Mozirje,potrdilo o vplačilu delnic M banke, št.
00117765 - 50 komadov. s-40079
Mikuž Milena, Čevica 16, Logatec, delnice M banke, št. 00884600 - 8 delnic.
s-40171
Milić Stanislav, Lužiško srbska ulica 15,
Ljubljana, delovno knjižico. s-40169
Milošič Srečko, Videm, spričevalo šol.
leta 1978/79. p-40045
Mladenovič Kosta, Jakopičeva 22, Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Kamnik. g-40013
Mlakar Branko, Zlateče 10, Šentjur, zaključno spričevalo št. 2182. p-40044
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Mlakar Sonja, Partizanska 49, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 21572. g-40192

Petković Veselija, Blekova vas 1, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
659502. g-40182

Saksida Egon, Bilje 125, Renče, vozniško dovoljenje. p-40064

Mlinar Aleš, Sitarjevška cesta 26, Litija,
spričevalo 2. letnika Srednje elektro šole,
Zagorje, izdano leta 1992. s-40050
Mlinar Aleš, Sitarjevška c. 26, Litija,
spričevalo 1. letnika Srednje elektro šole v
Zagorju. s-40181
Mozetič Darja, Smrtnikova ul. 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
14637, reg. št. 164447. s-40068
Mueller Franc, Križna 8, Ljubljana, delovno knjižico. s-40022
Mulec Manuela, Župančičeva 326, Piran, delavske knjižice. s-40260
Munda Tadeja, Mlaška cesta 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S 81087,
reg. št. 44944. g-40072
Navak Jože, Trebež 31, Artiče, vozniško
dovoljenje, št. 776. p-40030
Nežman Suzana, Rogatec 70 a, Rogatec,
šolsko spričevalo 3. letnika Srednje steklarske šole, izdano leta 1996. g-40229
Nose Janko, Tisovec 7, Struge, zaključno spričevalo Srednje šole za strojništvo v
Ljubljani, izdano leta 1992. s-40116
Oblak Irena, Hotavlje 12, Gorenja vas,
police AVO, št. 0374075. g-40281

Pirih Metod, Slovenska cesta 27, Idrija,
spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil, izdano leta 1978. s-40226
Pirjevec Vojko, Nanoška 18, Ljubljana,
delovno knjižico. s-40248
Poberaj Rudolf, Bonini 116, Koper,
osebno izkaznico. g-40193
Poberaj Rudolf, Bonini 116, Koper, vozniško dovoljenje, št. 502632, izdala UE Koper. g-40194
Podobnik Irena, Beleharjeva 18 a, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S806892, št. reg. 44100. g-40235
Polak Marija, Ob Belci 1, Bohinjska Bistrica, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v Kranju,ki je bilo izdano na ime
Zalokar Marija leta 1974. s-40129
Poldrugovac Smiljana, B: Božič 4, Rovinj, delovno dovoljenje, št. 0424/460183,
izdano dne 6.6.1997. s-40005

Okanović Osman, Nusdorferjeva ul. 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.BGH,
št.143462. s-40026

Rajšp Anica, Kukava 28/a, Juršinci, 3
delnice, ki jih je izdala Banka Mercator.
g-40231

Okorn Jožef, Zagradec pri Grosupljem
31, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 4231/97. s-40215

Rapivojevič Milan, Slavka Gruma 14,
Novo Mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 913. g-40278

Opeka Gorazd, Bodislavci 39 a, Bučkovci, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
8012. p-40029

Recek Drago, Černelavci Tavčarjeva 10,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št.1965. p-40002

Optim trade d.o.o., Cesta na Bokalce32,
Ljubljana, zavarovalna polica obveznega
avtomobilskega zavarovanja, št. 0420818,
izdana pri Zavarovalnici Adriatic. s-40289

Recek Olga, Ob lazarniškem potoku 7,
Limbuš, avtomobilsko zavarovanje, št.
1050588, izdala Slovenica d.d. g-40288

Pavlič Iztok, Cilenškova 29, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 197124,
S 730595, izdala UE Ljubljana. s-40080
Pec Branko, Loka 115, Loka pri Zidanem mostu, vozniško dovoljenje, št. 10154.
p-40038

Smolič Irenca, Na Delih 4, Ljubljana,
indeks Srednje upravno administrativne vLjubljani. s-40122
Smolič Irenca, Na Delih 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem Srednje upravno
administativne šole v Ljubljani, izdano leta
1991. s-40123
Snedič Janez, Orehovlje 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. s-40172

Sokač Ksenija, Kremžarjeva 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228116, reg. št. 185625. s-40070

Puketa Vesna, Trg talcev 6, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 19193, izdala UE Kamnik. s-40210

Pavlin Janez, Franca Baliča 4, Šempeter,
vozniško dovoljenje. p-40055

Sluga Roman, Šarhova ul. 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885450, št. reg. 170913. s-40259

Praznik Mitja, Hudenje 9, Škocjan, izkaz OŠ Škocjan, izdan leta 1992. g-40067

Ogrinc Rudolf, Nova vas 17, Preddvor,
zaključno spričevalo, izdal Šolski center Iskra Kranj leta 1981. p-40039

Pal Albin, Podgradje 16, Ljutomer, delovno knjižico, izdano pri Občini Ljutomer.
p-40028

Slapničar Marko, Zagorica pri Velikem
Gabru, Veliki Gaber, zaključno spričevalo
OŠ Veliki Gaber. s-40094

Snedic Janez, Orehovlje 1, Kranj, 23 delnic na št. 729426, izdala Banka Mercator
leta 1992. s-40173

Oblak Milan, Stara cerkev, delovno knjižico reg. št. 7155.

Pajžlar Martina, Tropovci, Tišina, vozniško dovoljenje, št. 31863. p-40031

Slapar Nina, Brodarjev trg 14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39177.
s-40034

Praznik Boris, Veliki Gaber 86, Veliki
Gaber, zaključno spričevalo SŠER Ljubljana, izdano leta 1996. s-40066

Prelog Janez, Cesta talcev 36, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
412748, št. reg. 107292, izdala UE Ljubljana. s-40168

Oven Katja, Ul. Bračičeve brigade 29,
Stari trg pri Ložu, indeks št. 26009522,izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
leta 1995. s-40045

Slak Sabrina, Ulica OF 14, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 401605.
s-40105

Remic Lovrenc, Rupa 9, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 33674,
št.reg.23677, izdala UE Kranj. g-40014
Resnik Majda, Ribniška 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100665, št. reg. 183063. s-40236
Rismal Mitja Fran, Ziherlova 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 633360, št. reg. 189400. s-40216
Rožič Franc, Erjavčeva 11, Dob, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6347. s-40057
Rosić Milko, Grajska cesta 4, Trzin, spričevalo 6. razreda OŠ Trzin, izdano leta
1995. s-40119
Sabotin Slavko, Gančani 79, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 22634. p-40032
Sagadin Jožica, Mihovci 3, Cirkovce,
delnice M banke, št. 00731587. g-40162

Stare Franc, Koprivnik v Bohinju, Bohinjska Bistrica, zaključno spričevalo Srednje komercialne šole v Kranju, izdano leta
1974. s-40128
Staršek Karmen, Gozdna ulica 20, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13392, izdala Šmarje pri Jelšah.
p-40021
Staučič Jože, Erjavčeva 24, Koper, vozniško dovoljenje, št. 6161. g-40197
Stefanović Maja, Ul. Tončka Dežmana
8, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v Kranju, izdano leta 1992.
s-40166
Stipanovič Darja, Velike Brusnice, Novo mesto, zavarovalno polico in kupone št.
318338 Zavarovalnice Adriatic. g-40186
Stojićić Jovan, Bračičeva 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12841,
izdala UE Velenje. p-40015
Stopar Mateja, Partizanska 41, Škofja
Loka, delovno knjižico. s-40177
Stopar Mateja, Partizanska 41, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani. s-40178
Stopar Miran, Lukovica pri Domžalah,
Lukovica, zaključno spričevalo Srednje
gradbene šole v Ljubljani. s-40097
Šabič Zerim, Cesta revolucije 8, Jesenice, delovno knjižico. g-40054
Šantl Simona, Karlovška 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 61688,
št. reg. 169289. s-40179
Šega Jože, Grahovo 33, Grahovo, spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole v Postojni, izdano je bilo leta 1991. g-40202
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Šerkezi Panči, Gomilica 58, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11974.
p-40049

Turnšek Branko, Sp. Stari grad 14, Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9407. p-40022

Zavrl Branka, Pot k studencu 7, Ljubljana, 14 delnic, št. 00913189, izdala banka
Mercator. s-40037

Šimunić Ivan, Smrtnikova 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
244155, št. reg. 56758, izdala UE Ljubljana. s-40239

Umek Ferdinand, Kolodvorska 48, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2729. p-40027

Zdovc Jože, Stanetova 3, Celje, vozniško dovoljenje, št. 39608. p-40063

Šink Alja, Dergomaška 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000241, št. reg. 209075. s-40217

Umek Ivan, Ravne 8, Zdole, delovno
knjižico. g-40187
Umer Vili, Babiči, Marezige, zavarovalno polico št. 0485280. g-40261

Širca Mirjana, Vojkova ul. 2, Postojna,
indeks niverze v Mariboru, izdan leta 1992.
s-40104

Urbanija Janez, Gorica 6a, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
3285, izdala UE Domžale. s-40144

Šobar Mojca, Kebetova ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1041653, št. reg. 158615. s-40028

Urbas Samo, Cesta na jezero 10, Cerknica, diplomo Srednje šole za elektrotenergetiko v Ljubljani, izdana leta 1984. s-40284

Šorn Ivan, Taborska 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 652202,
št. reg. 52240. s-40256

Vagaja Tomaž, Vodovodna cesta 38 e,
Ljubljana, izkaz o uspehu OŠ Vite Kraigherizdan leta 1981. s-40238

Šparemblek Slavko, Cesta na jezero 15,
Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske in avtomehaniške šole
v Kopru, izdano leta 1982. s-40109

Valenčič Martina, Stjenkova 4, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16138.
p-40052

Zlobko Cirila, Gazice 16, Cerklje ob Vrbi, delnice Banke Mercator, št. 01061771.
g-40274
Zubak Zdravko, Frankovo nas. 71, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20132, izdala UE Škofja Loka. s-40095
Zver Marjan, Miklošičeva 1 b, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.27811,
izdala UE Domžale. s-40290
Žalik Mojca, Štihova ul. 24, Ljubljana,
delnice na št. 72982, ki jih je izdala Banka
Mercator. s-40175
Žigon Angelo, Drabošnjakova 12, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 03-03-1292/1-1964, izdala Luška kapetanija Koper, 29.6.1964. s-40041

Valenčič Silvana, Kajuhova 3, Postojna,
dve delnici druge emisije, št. 996246,izdala
banka Mercator. g-40062

Žitnik Irena, Mala stara vas 26, Grosuplje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdano leta 1982. s-40271

Štepec Matej, Krka 11, Grosuplje, indeks Srednje šole za tehnične stroke Ljubljana-Šiška, izdan leta 1997. s-40141

Vasiljevič Nuiovski Vera, Ul. Tončka
Dežmana 4, Kranj, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. S 91498,št. reg. 138998, izdala
UE Ljubljana. s-40011

Žitnik Irma, Štalčeva ul. 7, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139627, št. reg. 120403, izdala UE Ljubljana. s-40167

Štrumej Lara, Klemenčičeva 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970148, št. reg. 175384. s-40090

Vasle Brigita, Arnače 34/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22006,izdala UE Velenje. p-40016

Živkovič Uroš, Župančičeva 34, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16662, idala UE Grosuplje. s-40151

Šuklje Jože, Pavšičeva 34, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 762459,
št. reg. 4604. s-40265

Veršič David, Partizanska 45, Škofja Loka, delovno knjižico. s-40263

Žnidek Robert, Legen 59, Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11717, izdala
UE Slovenj Gradec. g-40146

Štefančič Terezija, Cvetlična 1, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat.BGH, reg. št.2272.
g-40015

Šušter Alojz, Černetova 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064005, št. reg. 196731. s-40099
Švara Blaž, Ul. Bratov Učakar 70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.S
1077072, št. reg. 211068. s-40100
Terbuc Tomaž, Dornava 116 b, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29497. p-40017
Tomšič Jože, Knežak 208, Knežak, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
129075, izdala UE Ilirska Bistrica. s-40163
Tomšič Maja, Klemenova 21 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 037184,
izdal LPP. s-40074
Tulek Idriz, Ul. 1. maja 2, Sežana, zavarovalno polico št. 401894. g-40196

Vetrih Robert, Paka pri Velenju 39/g,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št.
21457, izdala UE Velenje. p-40014
Videnović Nataša, Cesta Gradenj 12,
Vrhnika, spričevalo OŠ Ivana Cankarja na
Vrhniki. s-40083

Žnidek Robert, Legen 59, Šmartno/Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
GH,št. 11717. g-40161

Vidmar Petra, Podplešivica 6, Ljubljana,
5 delnic, št. 00432431, izdala banka Mercator. s-40004

Žohar Sebastjan, Dobrteša vas 16 e, Šempeter, spričevalo 1. letnika, ki je bilo izdano
leta 1993 in spričevalo 2. letnika, ki je bilo
izdano leta 1994 SŠC, smer elektrikar-elektronik. g-40199

Volk Savo, Ig 367, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 448214, št.reg.
37383. s-40268

Žolger Danilo, Ingoličeva 4, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17912. g-40114

Vorbedo Gianni, Sp. Škofije 18 a, Škofije, potrdilo za voditelje čolna, št.
02/13-1261/93. g-40276

Žužek Boštjan, Velike Lašče 131, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1052019, reg. št. 163138. s-40051

Vrabič Samo, Proletarska 4, Kidričevo,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 28074,
izdano na Ptuju. g-40198

Žvikart Avgust, Šentjanž nad Dravčami,
Vuzenica, vozniško dovoljenje kat. BFGH
št. 6939, izdala UE Radlje ob Dravi. p-40060

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 40 – 4. VII. 1997

Stran 3059

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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