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Razglasni del z dne 11. julija 1997

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 145-3/94
Ob-2936
1. Pravila organizacije sindikata Durs –
izpostava Metlika, Mestni trg 26, ki so z
določbo tukajšnjega organa št. 145-3/94, z
dne 28. 11. 1994 sprejeta v hrambo pri
upravni enoti Metlika in vpisana v evidenco
o hrambi statutov sindikatov pod zap. št. 16,
kot podlaga za pridobitev statusa pravne
osebe, se črtajo iz evidence.
2. Pravila se črtajo iz evidence z dnem
1. 7. 1997. S tem dnem sindikat Durs –
izpostava Metlika izgubi status pravne osebe.

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
D 985/93
R-122
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojni Trep Elizabeti,
roj. Malek, roj. 20. 10. 1907, upok., drž.
RS, vdovi, nazadnje stan. Radizel, Kolmanova c. 84, ki je umrla 19. 5. 1993.
Pokojna je sestavila po obliki veljavno
oporoko, po kateri deduje vse njeno premoženje njen sin Malek Štefan. Preostali
zakoniti dediči I. dednega reda so pokojničini otroci Trep Vinko, Malek Hudo in Malek Edvard. Dedič Malek Edvard je pred
nekaj leti odpotoval v Švico ter se od takrat ni več javil.
Pozivamo Malek Edvarda, roj. 17. 11.
1940, da se v enem letu od objave oklica v
Uradnem listu RS priglasi pri tem sodišču,
saj bo sodišče sicer po preteku roka opravilo zapuščinsko razpravo, na podlagi izjave skrbnika in na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 1997
II D 395/95
R-123
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Črnčec
Jožefu, roj. 15. 9. 1927 iz Drankovca 8,
Jakobski dol, ki je umrl 3. 1. 1994.
Ker pokojni oporoke ni sestavil dedujejo dediči na podlagi zakona. Razen sestrične Rojko Marije, bi naj pokojni imel sestro
o kateri niso znani nobeni podatki.
Pozivamo vse, ki mislijo da imajo pravico do dediščine po pokojnem Črnčec Jožefu, da se priglasijo temu sodišču v enem
letu od objave tega oklica v Uradnem listu
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RS. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko razpravo na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 1997
II D 209/96
R-124
Pri tem sodišču je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Ogrizek Elizabeti, roj.
Turšič, roj. 26. 6. 1926, upok., drž. RS,
nazadnje stan. Maribor, Lesjakova ul. 18,
ki je umrla 16. 2. 1996.
K dedovanju na podlagi zakona po pokojni Ogrizek Elizabeti so poklicani dediči
II. dednega reda, vdovec Ogrizek Maksimiljan ter potomci dveh bratov pokojnega
ter ene sestre pokojnega.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Ogrizek Elizabeti, da se priglasijo temu sodišču v Mariboru, v enem letu od objave tega oklica v
Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko razpravo na
podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije
St 1/97
S-282
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/97
z dne 27. 5. 1997 predlog upnika Novoles,
lesna industrija, d.d., Straža za ustavitev
postopka prisilne poravnave zavrnilo ter z
istim sklepom potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo med dolžnikom Lesnina trgovina, d.d., Ljubljana, Parmova 53 in njegovimi upniki.
Dolžnik se je s prisilno poravnavo zavezal upnikom izplačati njihove terjatve in
sicer:
– 1. razred – terjatve bank in ostalih
kreditodajalcev 100% v roku 3 let z obrestno mero TOM + 2 od 12. 2. 1997 do
plačila;
– 2. razred – terjatve dobaviteljev 60%
v roku 2 let z obrestno mero TOM + 2 od
12. 2. 1997 do plačila.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
tabeli (Priloga 1), ki je sestavni del izreka
sklepa, zato jih je dolžnik dolžan izplačati
v višini, navedeni v tej tabeli in v roku,
navedenem v izreku 3. točke sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo upniki, navedeni v tabeli pod zap. št.
66, 67, 68 in 69, ki je sestavni del izreka
sklepa, svoje terjatve, navedene v tej prilogi
na dolžnika. Dolžnik je dolžan opraviti vpis
povečanja osnovnega kapitala v sodni register, v skladu s sklepom o povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki (terjatvami) dolžnika z dne 7. 2. 1997 in izdati
upnikom ustrezno število delnic, po vpisu
tega povečanja v sodni register.

Leto VII

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
27. 5. 1997. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 19. 6.
1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 1997
St 4/94
S-283
Boris Marčič, odvetnik iz Slovenj Gradca, Meškova 20, se razreši dolžnosti stečajnega upravitelja v zadevi St 4/94 stečajnega dolžnika Eltak – Proizvodno in trgovsko podjetje ter inženiring, p.o., Mislinja 104, Mislinja – v stečaju.
Za novega stečajnega upravitelja se določi dipl. jur. Albin Puclin, odvetnik iz Maribora, Sodna ulica 24.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 5. 1997
St 40/97
S-284
To sodišče je s sklepom St 40/97 dne
27. 6. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Chem, d.o.o., Domžale, Sejmiška 9.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Carmen Dobnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter
vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s
predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 7. 10. 1997 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 6. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1997
St 12/97-12
S-285
To sodišče je dne 27. 6. 1997 s sklepom
opr. št. St 12/97 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Tovarna dušika Ruše – storitve, družba za gospodarjenje z nepremičninami, d.o.o., Ruše.
Odslej firma glasi: Tovarna dušika Ruše – storitve, družba za gospodarjenje z
nepremičninami, d.o.o., Ruše – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, Fisk, d.o.o., Prešernova 1,
Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, ko je bil
oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu RS.
Narok za preizkus terjatev bo dne
28. 10. 1997 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega sodišča.
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Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 27. 6. 1997.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 1997

St. 14/94
S-291
To sodišče pod opr. št. St 14/94 v stečajnem postopku nad dolžnikom Libela Industrija tehtnic in finomehanike, p.o., Celje,
v stečaju razpisuje III. narok za preizkus terjatev, ki bo dne 19. septembra 1997 ob 9. uri
v sobi št. 106/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 6. 1997

St 10/97
S-286
To sodišče je dne 16. 6. 1997 izdalo sklep,
opr. št. St 10/97, da se postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Lesna-tovarna pohištva Podvelka, d.o.o., Janževski vrh 92,
Podvelka, ustavi.
St 1/96
S-287
To sodišče razpisuje III. narok za preizkus upniških terjatev v zadevi St 1/96 zoper
dolžnika Okus, Tovarna športne in modne
konfekcije, p.o., Radlje ob Dravi, Mariborska c. 4 – v stečaju, ki bo dne 22. 10.
1997 ob 9. uri v sobi št. 28 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 6. 1997
St 31/97
S-288
To sodišče je s sklepom St 31/97 dne
30. 6. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Avto Kern, d.o.o., Vodice, Skaručna 1 in ga z istim sklepom takoj zaključilo.
Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 1997
St 13/97
S-289
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 13/97
dne 27. 6. 1997 začelo stečajni postopek nad
stečajnim dolžnikom Konstruktor gradbeništvo, d.o.o., Maribor, Sernčeva 8, Maribor.
Odslej firma glasi Konstruktor gradbeništvo, d.o.o., Maribor, Sernčeva 8, Maribor
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, dipl. ek., Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
6. 10. 1997 ob 10. uri, soba 330 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 27. 6. 1997.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 1997
St 4/96
S-290
To sodišče razpisuje v zadevi stečajnega
dolžnika Agraria Brežice, Proizvodnja in
trgovina, p.o., Šentlenart 72 drugi narok za
preizkus terjatev, ki bo dne 17. 9. 1997 ob
10. uri v razpravni dvorani IV/II, Cesta krških žrtev 12.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 11. 6. 1997

St 26/96
S-292
To sodišče je dne 1. 7. 1997 pod opr.
št. St 26/96 sprejelo naslednji sklep:
1. Zavrne se predlog za sklenitev prisilne
poravnave med dolžnikom Merx Gostinsko
podjetje Turist, d.o.o., Nazarje in njegovimi upniki.
2. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Merx Gostinsko podjetje Turist, d.o.o.,
Nazarje.
3. Za stečajnega upravitelja se določi Harald Karner, dipl. ek., Cesta 9/XIV Velenje.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
7. oktobra 1997 ob 9. uri, soba 106/I tukajšnjega sodišča.
5. Oklic o začetku stečajnega postopka je
nabit na oglasno desko dne 1. 7. 1997.
6. Upnike se poziva, da z vlogo v dveh
izvodih in potrebnimi dokazili prijavijo svoje terjatve do dolžnika stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica,
razen če svojih terjatev niso prijavili že v
postopku prisilne poravnave.
7. Dolžnike Merx Gostinsko podjetje Turist, d.o.o., Nazarje, pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
St 86/93
S-293
To sodišče v stečajni zadevi, vodeni pod
opr. št. St 86/93, obvešča upnike, da bo peti
narok za preizkus terjatev do stečajnega dolžnika Slovenske železarne – Livarna, d.o.o.,
Štore, v stečaju, dne 29. septembra 1997 ob
12.30, soba št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 7. 1997
St 37/94
S-294
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Emona inženiring, d.o.o.,
Šmartinska 130, Ljubljana – v stečaju z
dne 3. 9. 1997 ob 11. uri v konferenčni dvorani tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 1997
St 17/97
S-295
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 17/97 sklep z dne 3. 7. 1997:
I. Stečajni postopek nad dolžnikom: Zora, gostinstvo in trgovina, d.o.o., Prebold
14, Prebold, se začne in takoj zaključi.
II. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS.
III. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika: Zora, gostinstvo in trgovina,
d.o.o., Prebold 14, Prebold, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 7. 1997
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Popravek
La-163
V programu lastninskega preoblikovanja
HTP Simonov zaliv, d.d., Izola, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 33 z dne 6. VI. 1997,
La-119 se:
– drugi odstavek 7.2. točke pravilno glasi:
upravičenci lahko vplačajo delnice z zamenjavo presežnih lastniških certifikatov interne
razdelitve ali z denarnimi vplačili v roku 60
dni po pozivu v Uradnem listu RS in na oglasni deski podjetja.
– prvi odstavek 8. točke pravilno glasi: delnice iz interne razdelitve in programa notranjega odkupa lahko upravičenci vpisujejo in vplačujejo v prostorih administracije na sedežu
podjetja v Izoli, Morova 6a, vsak delovnik od
10. do 12. ure, gotovinska vplačila pa lahko
upravičenci nakažejo na privatizacijski
(pod)račun podjetja št. 51430-698-6639 z navedbo: plačilo kupnine za delnice v notranjem
odkupu.
HTP Simonovo zaliv, d.d.,
Izola
Popravek
La-164
V programu lastninskega preoblikovanja
Astra, Zunanja trgovina, p.o., Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38–39, z
dne 30. VI. 1997, La-142, Št. 26/97 se objavljeno besedilo dopolni:
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo je v roku 15 dni od
dneva njene vročitve dovoljena pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani. Pritožba se vloži ali poda ustno na zapisnik pri
organu, ki je izdal to odločbo.
Astra, Zunanja trgovina, p.o.,
Ljubljana
La-158
Metalka Trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova 2, podaljšuje javni poziv upravičencem do notranjega odkupa delnic (poziv upravičencem do interne razdelitve se ne
podaljšuje), ki je bil prvič objavljen v časopisu Dnevnik dne 28. 5. 1997 in v Uradnem listu RS, št. 33, dne 6. VI. 1997, istočasno je
bil javni poziv objavljen dne 28. 5. 1997 tudi
na oglasnih deskah podjetja.
Javni poziv za vplačilo denarnih sredstev
se podaljša do vključno 28. 7. 1997.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v dopoldanskem času po tel. št.
061/314-454 ali osebno na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Vinko Krizmanič.
Metalka Trgovina, d.o.o.
La-159
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Gostinstvo, podjetje za
gostinsko, turistično in trgovsko dejavnost,
d.o.o., Podvelka, Brezno 79, ki ga je z odločbo št. LP 01307/1997-JM z dne 3. 6. 1997
odobrila Agencija za prestrukturiranje in pri-
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vatizacijo ter skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju, podjetje Gostinstvo,
d.o.o., objavlja program lastninskega preoblikovanja.
1. Firma in sedež: Gostinstvo, podjetje za
gostinsko, turistično in trgovsko dejavnost,
d.o.o., Podvelka, Brezno 79.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Mariboru,
reg. št. 1/6948-00 Maribor, z dne 20. 11. 1992.
2. Matična številka: 5107024.
3. Dejavnost: pretežna dejavnost so gostinske storitve.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje
Gostinstvo, d.o.o. je 100% v družbeni lasti.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovanja podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve
– 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa – 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj
in nadaljno razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini do 20%
razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Gostinstvo, d.o.o., Podvelka poziva vse
upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in
upokojence), da v 30 dnevnem roku po objavi
tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS,
dnevnem časopisu in na oglasni deski vpišejo
delnice v zameno za lastniške certifikate (I.
krog). Če v navedenem roku ne bo vpisanih
20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar
bo ugotovila posebna komisija, bo z objavo
internega razpisa začel teči nov 10-dnevni
vpis delnic za ožje družinske člane zaposlenih
(II. krog). Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih 20% delnic, bo podjetje preostanek delnic
do 20% preneslo na Sklad RS za razvoj. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasnice oziroma potrdila. Če bo v prvem krogu vpisanih
in vplačanih več kot 20% delnic, bo presežek
certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup. Delnice pridobljene iz interne
razdelitve so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
Gostinstvo, d.o.o., Podvelka poziva vse
zaposlene in upokojence podjetja, da v 60
dneh po objavi oglasa in poziva v Uradnem
listu RS, dnevnem časopisu in na oglasni deski vpišejo delnice s 50% popustom. Delnice
se vplačajo z gotovino, oziroma z morebitnimi presežki lastninskih certifikatov iz interne razdelitve, oziroma s potrdili za neizplačan del plač po poravnavi davkov in prispevkov. Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
obroku bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj. Delnice
pridobljene v okviru notranjega odkupa imajo enake lastnosti, kot delnice iz tretjega od-

stavka 35. člena uredbe o pripravi preoblikovanja.
8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve kot iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisali in vplačali pri blagajni podjetja
vsak delovnik v času med 8. in 12. uro v okviru zgoraj opredeljenih rokov, z gotovino pa na
poseben privatizacijski podračun podjetja številka 51860-698-0069666 z navedbo: plačilo
kupnine za delnice v notranjem odkupu.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Dragu Matjašiču (tel. 0602/66-016).
Gostinstvo, d.o.o., Podvelka

Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski račun št. 52700-698-14167 z
navedbo: »Plačilo kupnine za delnice notranjega odkupa«. Rok za vplačila je prekluziven.
Podjetje bo za notranji odkup delnic namenilo 40% družbenega kapitala podjetja. Delnice, pridobljene v okviru notranjega odkupa,
imajo lastnosti iz 35. člena uredbe.
6. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega programa preoblikovanja kršene njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal
kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih
pravic v roku 15 dni od dneva te objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
7. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije po telefonu 061/44-78-32. Kontaktna
oseba je Vera Kraculja.
ABC Agrohit, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 189/97
La-160
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in 16. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij objavljamo program lastninskega preoblikovanja podjetja.
Program lastninskega preoblikovanja podjetja je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 01176/1997-GV z dne 5. 6. 1997.
1. Splošni podatki o podjetju:
Firma: A B C AGROHIT, Trgovsko podjetje na veliko in malo, d.o.o., Trbovlje.
Sedež: Trbovlje, Opekarna 5.
Matična številka: 5488397.
Šifra podskupine dejavnosti: 070250.
Osnovna dejavnost podjetja je trgovina na
debelo z mešanim blagom.
Pravna oblika organiziranosti: podjetje je
oblikovano kot družba z omejeno odgovornostjo v mešani lasti z domačimi fizičnimi
osebami. Družba je registrirana pri pristojnem
sodišču v Ljubljani.
2. Predvidena lastniška struktura preoblikovanega podjetja
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 9,63%,
– Slovenski odškodninski sklad – 9,63%,
– Sklad RS za razvoj – 19,25%,
– udeleženci interne razdelitve – 19,25%,
– udeleženci notranjega odkupa – 38,50%,
– obstoječi deleži fizičnih oseb – 3,74%.
3. Kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja
– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv za interno razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v roku
30 dni od objave javnega poziva v časopisu
Delo predložijo svoje lastniške certifikate v
zameno za delnice ter tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic podjetja. Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške certifikate v navedenem roku vsak delovnik od 8. do 16. ure
v tajništvu družbe. Rok je prekluziven.
Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapitala.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru
interne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem.
5. Javni poziv za notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v roku
30 dni od objave javnega poziva v časopisu
Delo vplačajo delnice ter tako postanejo udeleženci notranjega odkupa delnic podjetja.

Št. 220/97
La-161
Na podlagi lastninskega preoblikovanja
družbenega podjetja Radio Triglav Jesenice,
p.o., ki ga je z odločbo št. LP 00760/1997 – ST
dne 30. 6. 1997 odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
in skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij objavlja Radio Triglav Jesenice, p.o., program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma: Radio Triglav Jesenice, p.o.
Sedež: Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju, registrska številka vložka 1/00274/00.
2. Matična številka: 5053102.
3. Dejavnost: 92.200 – Radio in televizija.
4. Pravna oblika organiziranosti: družba je
v 100% družbeni lastnini, domači kapital.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 196 deležev,
– Odškodninski sklad – 196 deležev,
– Sklad RS za razvoj – 392 deležev,
– interna razdelitev – 392 deležev,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
783 deležev,
– Občini Jesenice in Kranjska Gora –
108 deležev.
6. Predvideni način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10,01% družbenega kapitala na
Sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– prenos 10,01% družbenege kapitala na
odškodninski sklad,
– prenos 20,01% družbenega kapitala na
Sklad RS za razvoj za nadaljno razporeditev
na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev deležev v višini
20,01% družbenega kapitala,
– notranji odkup v višini 39,96% družbenega kapitala s presežki lastninskih certifikatov ali z gotovino v skladu s programom notranjega odkupa.
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7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja (I. krog), da v
30 dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisu in na oglasni deski podjetja, vpišejo deleže v zameno za lastniške certifikate.
Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh deležev, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh deležev, namenjenih interni
razdelitvi, bo komisija za lastninsko preoblikovanje z interno objavo na oglasni deski razpisala nov 15 dnevni rok za vpis deležev ožjih
družinskih članov zaposlenih v podjetju (II.
krog). V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč,
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsakega upravičenca posebej.
Deleži, pridobljeni v interni razdelitvi, so
neprenosljivi dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja, da v 30 dneh po
objavi tega oglasa v dnevnem časopisu ter na
oglasni deski podjetja vpišejo in vplačajo deleže s 50% popustom. Deleži se vplačujejo z
gotovino oziroma z morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve.
Deleže, ki ne bodo odkupljeni v prvem
krogu, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Deleži, pridobljeni v okviru notranjega odkupa, so, dokler program ni zaključen, prenosljivi samo znotraj programa (posebnost so
deleži, pridobljeni v okviru notranjega odkupa s presežki certifikatov, ki so prenosljivi dve
leti po pridobitvi samo z dedovanjem, po tem
obdobju pa so prenosljivi do konca trajanja
programa v okviru upravičencev programa,
pod pogojem, da v programu notranjega odkupa vedno sodeluje najmanj 1/3 zaposlenih),
v nadaljevanju pa skladno z določili družbene
pogodbe.
Deleži glasijo na ime, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do sorazmernega dela dobička in do likvidacijske oziroma stečajne mase.
8. Tako deleže iz interne razdelitve kot
deleže iz notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali na sedežu
podjetja s certifikati vsak delovnik od 8. do
12. ure, z gotovino na podračun podjetja številka 51530-698-000-0004410, oboje v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila dobite po telefonu številka 064/861-012 pri direktorici Rini
Klinar.
Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo agecije 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 odložbo agencije o odobritvi
programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Radio Triglav Jesenice, p.o.

Št. 948/97
La-162
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij objavlja
Cestno podjetje Ptuj, p.o., program lastninskega preoblikovanja podjetja.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 00559/1997-JM.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Cestno podjetje Ptuj, p.o.
Sedež: Zagrebška cesta 49/a, Ptuj.
Matična št. 5143284000.
Šifra podskupine dejavnosti: 45.230.
Podjetje je registrirano za gradnjo in
vzdrževanje cest in drugih prometnih objektov.
Pravna oblika organiziranosti.
Podjetje je registrirano pri prostojnem
sodišču v Mariboru kot družbeno podjetje, s
polno odgovornostjo (p.o.).
2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 4,22%,
– Slovenski odškodninski sklad – 4,22%,
– Sklad RS za razvoj – 8,45%,
– udeleženci interne razdelitve – 8,45%,
– udeleženci notranjega odkupa –
16,8%,
– Republika Slovenija – 43,60%,
– občine – skupaj – 14,17%.
3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv za interno razdelitev
Cestno podjetje Ptuj, p.o., poziva vse zaposlene, nekdaj zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v 30 dneh po objavi javnega razpisa v časopisu Večer, predložijo
lastniške certifikate v zameno za delnice
podjetja, ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške certifikate v navedenem roku od 8. do
12. ure na sedežu podjetja, Zagrebška cesta
49/a.
Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapitala.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
5. Javni poziv za notranji odkup delnic
Cestno podjetje Ptuj, p.o., poziva vse zaposlene, nekdaj zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v 30 dneh po objavi javnega razpisa v časopisu Večer vplačajo delnice ter tako postanejo udeleženci notranjega odkupa delnic podjetja.
Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski račun št. 52400-698-20278 z
navedbo »Plačilo kupnine za delnice notranjega odkupa«.
Podjetje bo za notranji odkup namenilo
40% družbenega kapitala podjetja.
Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa imajo lastnost iz 35. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij.

Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki.
6. Pravni pouk
Vsakdo ki meni, da so bile z odločbo
agencije odločitve zgoraj objavljenega programa preoblikovanja kršene njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist ter se postopka pri agenciji ni posluževal
kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih
pravic v roku 15 dni od dneva te objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj Vlade Republike Slovenije, v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
7. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem
preoblikovanju podjetja v dopoldanskem času
po telefonu št. 062/773-321, ali na sedežu
podjetja, kontaktna oseba je Turk Martin.
Cestno podjetje Ptuj, p.o.

Sklepi o povečanju kapitala
La-165
V skladu s pooblastilom iz 4.20.1. člena
statuta družbe Saturnus – Avtoopreme,
d.d., objavljam sklep uprave o povečanju
kapitala Saturnus – Avtoopreme, d.d.,
Ljubljana z izdajo novih delnic
1. Uprava ugotavlja, da so dosedanji
vložki v osnovni kapital družbe v nominalni vrednosti 1.135,984.000 SIT v celoti
vplačani. Pooblastilo uprave, da poveča osnovni kapital družbe izvira iz določil 4.20.
člena statuta družbe.
2. Osnovni kapital družbe se poveča za
158,260.000 SIT. Povečani osnovni kapital
družbe znaša 1.294,244.000 SIT.
3. Za zgoraj navedeno povečanje osnovnega kapitala izda Saturnus – Avtooprema,
d.d., Letališka 17, Ljubljana, 79.130 navadnih, imenskih delnic, z nominalno vrednostjo 2.000 SIT (v nadaljnjem besedilu »nove
delnice«). Skupna nominalna vrednost novih delnic je torej 158,260.000 SIT.
4. Emisijska vrednost ene delnice znaša
4.600 SIT, skupna emisijska vrednost novo
izdanih delnic pa znaša 363,998.000 SIT.
5. Nove delnice so navadne imenske
delnice.
6. Nove delnice se izdajo v nematerializirani obliki z registracijo pri Klirinško depotni družbi.
7. Dividenda na novo delnico se izplača
v enakem roku kot dividende za že izdane
delnice.
8. Nove delnice je potrebno vpisati in
vplačati v roku 3 mesecev po tem, ko začne
ta sklep veljati.
9. Vse nove delnice se vplačajo v gotovini.
10. Nove delnice se vpišejo s pisno izjavo (vpisnico) v obliki, ki jo določa priloga
št. 1 k temu sklepu. Mesto vpisa bo Nova
Ljubljanska banka.
11. Delnice se vplačajo v gotovini pri
NLB.
12. Če vse delnice niso vpisane in vplačane v roku 3 mesecev po tem, ko začne veljati
ta sklep, bo družba vrnila prejeta vplačila
vplačnikom, v roku naslednjih 15 dni.
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13. Izključi se predkupna pravica dosedanjih delničarjev.
14. Vse nove delnice se ponudijo v odkup Helli KG.
15. Izdajo novih delnic se objavi v Uradnem listu RS in dnevniku Delo, po tem, ko
začne ta sklep veljati.
16. Po uspešnem vpisu in vplačilu vseh
novih delnic, bo uprava sprejela sklep o razporeditvi novih delnic vplačnikom. Po registraciji povečanja osnovnega kapitala družbe, bo uprava razdelila nove delnice tako,
da bo odredila Klirinško depotni družbi vpis
vpisnika oziroma vplačnika delnic kot lastnika novih delnic.
17. Nove delnice niso prenosljive dokler
agencija za trg vrednostnih papirjev ne izda
sklepa o nadaljnji prenosljivosti novih delnic.
18. Ta sklep je začel veljati 30. 6. 1997,
ko je uprava pridobila za izdajo novih delnic soglasje nadzornega sveta.
Saturnus Avtooprema, d.d.
uprava

Direktor opravlja funkcijo poslovnega in
programskega direktorja. Mandat direktorja
traja pet let.
Kandidati naj prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v petnajstih dneh po objavi tega razpisa, v zaprti
kuverti z označbo »razpis za direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje«, na
naslov Občina Trbovlje, Leninov trg 4, 1420
Trbovlje.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v petnajstih dneh po imenovanju.
Občina Trbovlje
občinski svet

2. Učitelja športne vzgoje za določen
čas s polovičnim delovnim časom.
Nastop dela 1. 9. 1997.
Pogoj: višja ali visoka šola ustrezne smeri.
3. Učitelja gospodinjstva za določen čas
z dopolnjevanjem dela v šolski administraciji s polnim delovnim časom
Nastop dela: 1. 9. 1997.
Pogoj: končana izobrazba ustrezne smeri.
4. Učitelja likovne vzgoje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom
Nastop dela: 1. 9. 1997.
Pogoj: višja ali visoka šola ustrezne smeri.
Prijave z dokazili o izobrazbi pošljite v
10 dneh po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.
Osnovna šola Jože Gorjup
Kostanjevica na Krki

Razpisi delovnih mest
Preklic
Št. 123/97
Ob-2978
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana preklicuje
razpis prostega delovnega mesta ravnatelja
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 37, z
dne 20. VI. 1997, ker je bil med razpisnim
postopkom sprejet nov zakon o arhivskem
gradivu in arhivih (Ur. l. RS, št. 20/97).
Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Ljubljana
Popravek
V razpisu delovnih mest za direktorja
sektorja za gozdarstvo – delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38–39 z dne
30. VI. 1997, Ob-2799, Št. 3630/97 se podpisnik pravilno glasi:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Uredništvo
Št. 108/97
Ob-2929
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) in 8.
ter 9. člena odloka o ustanovitvi javnega
zavoda: Zavod za kulturo Delavski dom
Trbovlje (UVZ Zasavja, št. 10/96 in 2/97),
razpisuje Občina Trbovlje, kot ustanovitelj
javnega zavoda, prosto delovno mesto
direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje
Kandidati morajo ob izpolnjevanju splošnih zakonskih pogojev imeti še:
– visoko ali višjo izobrazbo kulturološke, ekonomske, komercialne, pravne ali organizacijske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in
poznavanje kulturne dejavnosti.
Zaželjeno je, da kandidati predložijo svoj
program dela in razvoja zavoda.

Št. 336
Ob-2930
Mestna občina Velenje na podlagi
10. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Velenje razpisuje
prosto delovno mesto
upravnika Mladinskega centra
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– najmanj V. stopnja družboslovne smeri,
– državljan Republike Slovenije,
– kandidati morajo priložiti program razvoja Mladinskega centra,
– ostali pogoji iz 4. člena zakona o delavcih v državnih organih.
Mandat upravnika Mladinskega centra
traja 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
na naslov: Mestna občina Velenje, Urad župana in splošnih zadev, Titov trg 1, Velenje.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
15 dni.
Mestna občina Velenje
Št. 347/97
Ob-2953
Mestna občina Velenje razpisuje prosto
delovno mesto
referenta I za turizem
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– V. ali VI. stopnja družboslovne ali ekonomske smeri,
– izkušnje na področju turizma,
– sposobnost vodenja,
– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena zakona o delavcih v državnih organih,
– kandidati morajo priložiti program razvoja turizma na področju Mestne občine Velenje.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
Prijave z dokazili pošljite na naslov:
Mestna občina Velenje, Urad župana in
splošnih zadev, Titov trg 1, Velenje.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v
15 dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Velenje
Št. 1004
Ob-2979
Osnovna šola Jože Gorjup, Kostanjevica
na Krki, Gorjanska 2, razpisuje naslednja
delovna mesta
1. Učitelja biologije in kemije za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Nastop dela 1. 9. 1997.
Pogoj: višja ali visoka šola ustrezne smeri.

Javna naročila
Javni razpisi
Popravek
Ob-2987
V javnem razpisu za izbiro najugodnejšega izvajalca sanacije sanitarij, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 40, z dne
4. VII. 1997, Ob-2889 se v 8. točki datum
pravilno glasi: 21. 7. 1997 ob 10. uri.
Osnovna šola Gradec Litija
Št. 351-121/97
Ob-2923
Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško 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
javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo del:
rekonstrukcija kotlarne v Osnovni šoli
Primož Trubar v Laškem
1. Investitor: Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško in Osnovna šola Primož Trubar
Laško.
2. Predmet razpisa je: rekonstrukcija kotlarne v Osnovni šoli Primož Trubar v Laškem v naslednjem obsegu:
– toplovodni del,
– plinski del,
– vodovod,
– prezračevanje,
– gradbeni del,
– elektro del.
3. Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki jo ponudniki dvignejo (ob plačilu materialnih stroškov 10.000 SIT na ŽR
Občina Laško št. 50710-630-10131 sklic 00
789091), projektno dokumentacijo na vpogled in eventuelne dodatne informacije pa
dobijo v ponedeljek, sredo in petek od 7. do
10. ure v 10 dneh po objavi razpisa na Občini Laško, Mestna ulica 2, na Oddelku za
investicije in prostor, pri Šola Olgi, tel. (063)
731-122.
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4. Orientacijska vrednost del je 18 mio
SIT, orientacijski rok izvedbe največ 60 dni
od uvedbe v delo.
5. Investitor si pridržuje določiti eventuelno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– možnost kreditiranja investicije ali zamik plačila oziroma drugi komercialni popusti,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost ponudnika in priložena
dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrstne dejavnosti po 4. oziroma
75. členu zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93 in 29/94),
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
7. Rok za dostavo ponudb je 20 dni od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
v zaprti ovojnici z oznako: “Rekonstrukcija
kotlarne v Osnovni šoli Primož Trubar v
Laškem – ponudba, Ne odpiraj” v tajništvo
urada župana Občine Laško, ali poslati na
naslov Občina Laško, Mestna ulica 2.
8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku razpisa ob 12. uri v sejni dvorani
Občine Laško, Mestna ulica 2.
9. Predstavniki ponudnikov morajo na
odpiranju ponudb komisiji predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Laško
Osnovna šola Primož Trubar

za investicije in prostor, pri Šola Olgi, tel.
(063) 731-122.
4. Orientacijska vrednost del je 5 mio
SIT, orientacijski rok izvedbe največ 30 dni
od uvedbe v delo.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– možnost kreditiranja investicije ali zamik plačila oziroma drugi komercialni popusti,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost ponudnika in priložena
dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrstne dejavnosti po 4. oziroma
75. členu zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93 in 29/94),
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
6. Rok za dostavo ponudb je 20 dni od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
v zaprti ovojnici z oznako: “preureditev stanovanjskih prostorov v Osnovni šoli Zidani
Most za potrebe otroškega varstva – ponudba, Ne odpiraj” v tajništvo urada župana
Občine Laško, ali poslati na naslov Občina
Laško, Mestna ulica 2.
7. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku razpisa ob 10. uri v sejni dvorani
Občine Laško, Mestna ulica 2.
8. Predstavniki ponudnikov morajo na
odpiranju ponudb, komisiji predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Laško

B) Elektroinstalacijska dela
– elektroinstalacijska dela – 6,000.000
SIT.
C) Strojna dela
– CK in vodovod – 2,000.000 SIT,
– klimatizacija objekta – 22,000.000 SIT.
Dela bo naročnik oddal v tehnološko zaključenih obsegih po skupinah del, ki jih
predstavljajo gradbeno obrtniška dela, elektroinstalacijska dela in strojna dela.
Vsaka ponudba mora vsebovati pisno izjavo ponudnika, da je seznanjen z razpisnimi pogoji in da jih sprejema.
3. Skupna orientacijska vrednost naročila je 71,600.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del na objektu
1. 9. 1997.
Predvideni rok končanja vseh del na objektu je 10. 10. 1997.
5. Razpisno dokumentacijo je po pooblastilu naročnika mogoče dobiti v podjetju
IN.CO servis, d.o.o., podjetje za pripravo in
izvedbo investicij, Tbilisijska 85, Ljubljana, tel. 123-43-47, Marko Ahlin, in sicer
vsak delovni dan od 13. do 15. ure.
Naročnik bo zaračunal materialne stroške izdelave razpisne dokumentacije v višini
15.000 SIT za posamezno skupino del, ki
jih ponudnik poravna ob dvigu razpisne dokumentacije na blagajni podjetja IN.CO servis, d.o.o.
6. Morebitne informacije in razlage razpisne dokumentacije potrebne za izdelavo
ponudbe lahko interesenti dobijo vsak delovni dan od 13. do 15. ure v času desetih
delovnih dni po objavi razpisa na naslovu
IN.CO servis, d.o.o., Marko Ahlin. Morebitne dopolnilne podatke bodo vsi interesenti dobili v pismeni obliki v roku treh
delovnih dni od dneva pismenega zahtevka
za dopolnilne podatke, vendar ne pozneje
kot pet dni pred rokom, ki je določen za
oddajo ponudb.
7. Lokacija objekta je na kompleksu Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo
ob Linhartovi cesti v Ljubljani. Vsem ponudnikom bo omogočen ogled lokacije in
seznanitev s pogoji izgradnje.
Ogled se organizira na pismeno zahtevo
ponudnika. Predstavnik ponudnika mora
predložiti pismeno pooblastilo ponudnika.
Oglede bo vodil po pooblastilu naročnika
Marko Ahlin, IN.CO servis, d.o.o.
8. Merila za izbor najboljših ponudnikov za posamezne vrste del:
– cena ponujenih del (najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša),
– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– pogoji za fiksiranje enotnih cen,
– sposobnost ponudnika, da bo predložil
bančno garancijo.
9. Ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do 12. 8. 1997 do 12. ure, na naslov: IN.CO servis, d.o.o., Tbilisijska 85,
Ljubljana, z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
IR-RS Ljubljana – sanacija bazena z navedbo skupine del.
10. Ponudbe bomo javno odpirali dne
13. 8. 1997 ob 12. uri v prostorih Inštituta
Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo pri javnem odpiranju ponudb
predložiti pismena pooblastila.

Št. 351-225/97
Ob-2924
Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško 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
javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo del:
preureditev stanovanjskih prostorov v
Osnovni šoli Zidani Most za potrebe
otroškega varstva
1. Investitor: Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.
2. Predmet razpisa je: preureditev stanovanjskih prostorov v Osnovni šoli Zidani
Most za potrebe otroškega varstva v naslednjem obsegu:
– gradbeno obrtna dela,
– strojne instalacije,
– elektroinstalacije.
3. Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki jo ponudniki dvignejo (ob plačilu materialnih stroškov 10.000 SIT na ŽR
Občina Laško št. 50710-630-10131 sklic
00789091), projektno dokumentacijo na
vpogled in eventuelne dodatne informacije
pa dobijo v ponedeljek, sredo in petek od 7.
do 10. ure v 10 dneh po objavi razpisa na
Občini Laško, Mestna ulica 2, na oddelku

Št. 6025/3
Ob-2927
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, na podlagi
določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev za
gradbena, obrtniška in instalacijska
dela, ki so potrebna za sanacijo bazena v
starem bolnišničnem objektu
1. Naročnik je: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2. Predmet naročila je izvedba potrebnih
del za sanacijo strešne konstrukcije nad bazenom in manjša adaptacijska dela v območju bazena vse v bazenskem delu starega
bolnišničnega objekta.
Posamezne skupine oziroma podskupine
del z orientacijsko vrednostjo del so:
A) Gradbeno obrtniška dela:
– razna gradbena dela – 8,900.000 SIT,
– sanacija kovinske strešne konstrukcije
– 3,700.000 SIT,
– krovska dela – 3,200.000 SIT,
– kleparska dela – 6,400.000 SIT,
– steklarska dela – 1,400.000 SIT,
– Alu dela – 5,700.000 SIT,
– keramičarska dela – 3,500.000 SIT,
– mizarska dela – 2,900.000 SIT,
– slikopleskarska dela – 4,900.000 SIT,
– razna dela – inox – 1,000.000 SIT.
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11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje do 20. 8. 1997.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Št. 033-24/97
Ob-2933
Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
Gorišnica, na podlagi zakona o javnih naročilih (ZJN), (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

Št. 13/97

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del na
objektu OŠ Gorišnica z večnamensko
dvorano
in vrtcem v Gorišnici, I. faza
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji I. faze zgoraj navedenega objekta, to je večnamenske dvorane.
2. Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Ponudnik lahko ponudi samo vsa
dela iz prejšnje točke.
3. Vsebina ponudbe:
3.1. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 9. členom odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije,
(Ur. l. RS, št. 33/97).
3.2. Ponudniki morajo predložiti tudi
obrazce BON 1, BON 2 in BON 3, odločbo
za opravljanje dejavnosti in akceptni nalog
v višini 10% ponujenih del, kot jamstvo za
resnost ponudbe do sklenitve pogodbe za
izvajanje.
3.3. Vsebina ponudbe mora vsebovati
dokumentacijo v skladu z dodatnimi navodili, ki jih bodo ponudniki dobili ob dvigu
razpisne dokumentacije ter biti skladna z
razpisno dokumentacijo.
3.4. Iz ponudbe mora biti jasno razvidno, kako je vključen prometni davek.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 250,000.000 SIT.
5. Predvideni roki: – začetek del avgust
1997,
– dokončanje del avgust 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
6.1. usposobljenost izvajalca ter podizvajalcev za opravljanje tovrstnih del,
6.2. reference,
6.3. kompletnost ponudbe,
6.4 ponudbena cena,
6.5. sklenitev pogodb izvajalca s podizvajalci v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe
z investitorjem,
6.6. predlogi za racionalizacijo del,
6.7. druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe (premostitveno
financiranje in drugo).
7. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo z dodatnimi navodili in pojasnili lahko interesenti dobijo
na Občini Gorišnica, pri Slavku Bratuša,
inž. gr., tel. (062) 708-062, v roku 10 dni od
dneva objave razpisa, vsak delavnik od
8. do 10. ure.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine razpisne dokumentacije v višini 30.000
SIT, na žiro račun Občine Gorišnica, št.
52400-630-20738 s pripombo: razpisna dokumentacija večnamenske dvorane.
8. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo
ter oznako »Ne odpiraj« in »Večnamenska
dvorana« je potrebno oddati najkasneje 30.
dan po objavi razpisa do 12. ure na naslov
Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica. Rok za oddajo ponudb začne teči na-

slednji dan po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu RS.
9. Posebna omejitev
Glede na razpoložljiva sredstva si investitor pridržuje določiti manjši obseg del
glede na razpisanega ali odstopiti od podpisa pogodbe.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
10. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po izteku roka za oddajo na
Občini Gorišnica, Gorišnica 54.
Nepravočasno prispele ponudbe kakor
tudi nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
pismena pooblastila. Predstavniki ponudnikov, ki ne oddajo pooblastil, nimajo pravice
dajati pripomb na postopek odpiranja ponudb in nimajo pravice spodbijati pravilnosti postopka odpiranja ponudb.
11. Ostalo
Investitor ni dolžan smatrati najcenejšega ponudnika za najugodnejšega.
Investitor si pridržuje pravico možnosti
pogajanja s ponudniki v postopku priprave
analize ponudb oziroma lahko zahteva dodatne podatke.
Veljavnost ponudbe: 60 dni.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od oddaje ponudb.
Občina Gorišnica

Ob-2928

Javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Investitor: Kmetijsko gozdarska zadruga Gozd Bled, z.o.o., Prešernova 11,
Bled.
2. Predmet razpisa: izbor izvajalca za izvajanje gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri preureditvi obstoječih poslovnih prostorov v poslovne prostore zadruge
Gozd Bled, z.o.o., Bled, Za žago 1a.
3. Razpisna dokumentacija: tehnično
dokumentacijo, popis del in razpisne pogoje lahko ponudnik dobi na Prešernovi
11, Bled.
Natančnejše informacije o razpisni dokumentaciji dobijo ponudniki pri Skumavcu, ali po tel. 064/77-425.
4. Naziv objekta: preureditev poslovnih
prostorov KGZ Gozd Bled, z.o.o., Za žago
1a, Bled.
5. Orientacijska vrednost predvidenih del
je 17,500.000 SIT.
6. Predvideni pričetek del: takoj po podpisu pogodbe in predaji objekta izvajalcu.
Predvideni rok dokončanja del: v
60 dneh.
7. Vsebina ponudbe:
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– finančno stanje ponudnika (BON 2),
– fiksnost cen,
– ponudbena cena (predračun po postavkah),
– delež stroškov podizvajcev in njihov
seznam,
– datum, do katerega ponudba velja,
– terminski plan izvedba,
– garancijske roke in način zavarovanja
izpolnitve obveznosti,
– ugodnosti, ki jih pri plačilu nudi ponudnik naročniku,
– navedbo pooblaščene osebe za pojasnila.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena (ki ni nujno najnižja)
in fiksnost cene,
– plačilni pogoji,
– reference na področju tovrstnih del,
– kvaliteta in garancija na izvršena dela,
– terminski plan izvedbe.
9. Pisne ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika v zaprti kuverti z oznako
“Javni razpis – preureditev poslovnih prostorov, Gozd Bled, z.o.o., vključno do srede
23. 7. 1997 do 13. ure.
10. Odpiranje prispelih ponudb bo v sredo, dne 23. 7. 1997 ob 13.30 v prostorih
KGZ Gozd, Prešernova 11, Bled.
Predstavniki ponudnika, ki bodo pri odpiranju prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Kmetijsko gozdarska zadruga
Gozd Bled, z.o.o.

Št. 403-434/97
Ob-2934
Na podlagi določil odredbe o financiranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 58/94),
uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih
cest (Ur. l. RS, št. 38/94), uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje
gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 20/95), odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 9/95) Mestna občina Koper v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Sežana objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na območju Mestne
občine Koper v letu 1997
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Verdijeva 10.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na sedežu Urada za
finance in gospodarstvo (Zvezdan Primožič, tel. 066/446-255 in na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, OE Sežana, Partizanska 49.
3. Predmet razpisa
3.1. Redna letna vzdrževalna dela (ročno in strojno čiščenje cevnih propustov in
cestnega telesa, sanacija cevnih propustov,
podpornih sten, obnova gramoznega sloja,
gredanje, urejevanje in čiščenje brežin, obsekovanje grmovja itd.).
3.2. Investicijsko vzdrževanje po letnem
planu (navoz gramoza, vgradnja propustov,
izdelava vtočnih glav itd.).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
3,394.500 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del kot je
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razpisan, glede na višino pridobljenih sredstev. (Republiška sredstva, pristojbine,
sredstva lokalnih skupnosti).
Izvajalec v tem primeru ni opravičen do
odškodninskega zahtevka.
5. Rok izvedbe del: pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi. Zaključek del je konec leta 1997.
Dela se izvajajo po operativnih planih in po
naročilu Zavoda za gozdove.
6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto, strojne in delovne kapacitete, plačilni roki in fiksnost cen, garancijski roki, kakor tudi druge morebitne
ugodnosti.
7. Ponudbe: ponudba mora biti sestavljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93). Ponudbe za
javni razpis morajo ponudniki predložiti v
20 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu
RS, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj –
razpis za vzdrževanje gozdnih cest”.
8. O datumu odpiranja ponudb bodo ponudniki naknadno pisno obveščeni.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Mestna občina Koper

– overjeno kopijo registracije, ki ni starejša od 30 dni,
– odločbo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazila o sklenjenih pogodbah za dela, ki so primerljiva z razpisanimi.
5.2. Izjavo ponudnika o seznanjenosti s
pogoji dela.
5.3. Seznam kadrov ponudnika s področja del, ki jih ponuja. Če ponudnik za določena dela sodeluje s podizvajalci, jih mora
navesti in za delavce podizvajalca navesti
reference, ki jih opravljajo na ponudbenih
področjih. Za podizvajalce mora priložiti
tudi pogodbo o skupnem nastopanju z njimi.
5.4. Obrazec BON-1 in BON-2 oziroma
BON-3.
5.5. Seznam večjih referenc.
5.6. Navedbo ekipe, odgovorne za realizacijo projekta z individualnimi referencami.
5.7. Sistem zagotavljanja kakovosti.
5.8. Ostale elemente, ki jih ponudnik
smatra za pomembne in niso zahtevani v
razpisu.
6. Podrobnejši obseg projektiranja je
opredeljen v razpisni dokumentaciji oziroma projektni nalogi, ki jo lahko ponudniki
dvignejo v komerciali Termoelektrarne Šoštanj od 14. 7. 1997 do 21. 7. 1997.
Projektna naloga se lahko dvigne na podlagi predložitve dokazila o vplačilu 20.000
SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik
nakaže na račun izločenih sredstev TE Šoštanj za ODP5 št. 52800-762-40274 s pripisom »Projektna naloga za projektiranje
gradbenih in inštalaterskih del za ODP5«.
7. Vse dodatne informacije lahko dobijo
ponudniki v Termoelektrarni Šoštanj pri
Viktorju Robniku, tel. 063-4203-651, faks
063/4203-485 za ekonomsko-komercialni
del in v CEE, Inženiringu za energetiko in
ekologijo, Jamova 20, Ljubljana pri Zoranu
Crnjaku, tel. 061/221-327, faks 061/211-676
za tehnični del, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, kjer si lahko ogledajo tudi vso ostalo projektno dokumentacijo za ODP5.
8. Kriteriji za priznanje usposobljenosti:
– reference ponudnika in projektne ekipe,
– izkušnje na področju projektiranja termoenergetskih objektov,
– kadrovska struktura,
– dokazila o finančnem stanju,
– registracija ponudnika in njegovih podizvajalcev,
– sistem zagotavljanja kakovosti,
– kompletnost prijave.
9. Ponudniki moajo predati zapečatene
prijave najkasneje do četrtka, 24. 7. 1997 do
12. ure v komerciali TE Šoštanj, Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj z označbo »Ne odpiraj – prijava! Javni razpis za ugotavljanje
usposobljenosti za izdelavo projektne dokumentacije za ODP5 v okviru gradnje naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka
5 Termoelektrarne Šoštanj«.
Na ovojnici mora biti naveden tudi naziv
in naslov ponudnika.
Kasneje prispelih ali predanih prijav naročnik ne bo upošteval in jih bo vrnil ponudnikom neodprte.
Prijavo je potrebno izdelati v dveh izvodih, od katerih je en izvod original.

10. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 28. 7. 1997 ob 10. uri v prostorih
Termoelektrarne Šoštanj, L. Ribarja 18.
11. Upoštevane bodo le popolne prijave
z vsemi zahtevanimi podatki in izjavami.
12. Sklep o priznanju usposobljenosti za
izdelavo projektne dokumentacije bo Termoelektrarna Šoštanj odposlala vsem ponudnikom najkasneje v 45 dneh od dneva
odpiranja prijav.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Št. 18
Ob-2940
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Lole Ribarja 18, Šoštanj objavlja 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)
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti projektivnih
podjetij pri izvajanju projektantskih
storitev za gradbena in inštalaterska
dela v okviru graditve naprave za
razžveplanje dimnih plinov bloka 5 TE
Šoštanj
1. Naročnik: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Lole Ribarja 18, Šoštanj.
Objekt: naprava za razžveplanje dimnih
plinov bloka 5.
2. Predmet javnega razpisa je ugotavljanje sposobnosti projektivnih podjetij za izdelavo projektne dokumentacije za gradbena in inštalaterska dela v okviru graditve
naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 5 Termoelektrarne Šoštanj. Projektna dokumentacija zajema PGD, PZI in PID po
zakonu o graditvi objektov.
3. Naročnik bo priznal usposobljenost
projektivnim podjetjem za čas trajanja projekta (približno 36 mesecev). Usposobljenost se lahko prizna ločeno za izdelavo projektne dokumentacije za gradbena dela in
za inštalaterska dela.
4. Ocenjena skupna vrednost navedenih
del znaša 25,000.000 SIT. Projektiranje se
bo pričelo predvidoma septembra 1997 in
zaključilo decembra 1999.
5. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
elemente, označene in urejene po vrstnem
redu:
5.1. Podatke o ponudniku:
– firmo oziroma ime ponudnika in naslov,

Ob-2942
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občine
Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti,
Tržaška 1, Vrhnika, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo fasade na
stavbi Osnovna šola Ivana Cankarja na
Vrhniki – predmetna stopnja
1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška
1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: obnova fasade na
stavbi Osnovne šole Ivana Cankarja na Vrhniki.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Občini Vrhnika, Tržaška 1,
Vrhnika, na Oddelku za družbene dejavnosti, tel. 755-121.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na podlagi
razpisne dokumentacije, ter v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme z registracijo, ki ni starejša
od treh mesecev,
– reference,
– potrjeno razpisno dokumentacijo (vsak
list),
– ponudbeno ceno.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– roki dokončanja del,
– druge ugodnosti.
6. Orientacijska vrednost investicije je
1,400.000 SIT.
7. Rok izvedbe del: 25. 8. 1997.
8. Rok dostave ponudbe je 25. 7. 1997
do 8. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapečateni ovojnici z oznako »Fasada-Ne odpiraj«.
9. Javno odpiranje ponudb bo 25. 7. 1997
ob 8. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Vrhnika, Tržaška 1. Na odpiranje ponudb so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Vrhnika
Ob-2944
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter na podlagi
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zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Rižanski vodovod Koper objavlja

Komisija bo zapisniško obvestila vse ponudnike v roku 10 dni od dneva odpiranja.
9. Informacije: vse informacije dobite na
CČN pri Olgi Burica, tel. 712-866 in
712-334 ali pri projektantu A. G. Biro 55,
A. Girandon, tel. 162-10-52.
Pomanjkljivih in prepozno sprejetih ponudb komisija ne bo obravnavala.
Investitor si pridržuje pravico, da v primeru pomanjkanja finančnih sredstev ne
sklepa pogodbe z izbranim izvajalcem in ne
izvaja razpisane investicije.
Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik

Ob-2947
Ministrstvo za šolstvo in šport Ljubljana, Župančičeva 6, na podlagi določil odredbe in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94 in 13/96) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
ureditvenega načrta
za akumulacijo Kubed
Akumulacija bo imela koristen volumen
5,000.000 m3 in bo izvedena z zemeljsko
pregrado in spremljajočimi objekti v obsegu po projektni nalogi, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z
razpisno dokumentacijo, ki jo ponudniki
lahko pregledajo ali prevzamejo do 18. 7.
1997 na sedežu javnega podjetja proti plačilu 30.000 SIT na račun Rižanskega vodovoda Koper št. 51400-601-11191.
Informacije: tel. 066/32-141, faks
066/38-026, Ivan Žigon dipl. inž. gr. in Jadran Šarkanj inž.
Ponudbe pošljite v zapečatenih kuvertah, na naslov: Rižanski vodovod Koper,
Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, z oznako
“Ponudba UrN Akumulacija Kubed – Ne
odpiraj!”
Rok za prispetje ponudb je 23. 7. 1997
do 11. ure.
Rižanski vodovod Koper
Št. 182/97

Ob-2945

Ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenoinstalacijskih del za adaptacijo
pogonskega objekta
1. Naročnik: Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik, Študljanska 91, Domžale.
2. Predmet razpisa: adaptacija pogonske
stavbe po projektu PZI – delna menjava
stavbnega pohištva v alu izvedbi, dodelava
fasade, delna obnova instalacij in talnih oblog, dogradnja z zunanjo ureditvijo.
3. Orientacijska vrednost: ca. 18,000.000
SIT.
Predlog plačila investitorja je: 30% avansa, ostalo kompenzacije.
4. Rok izvedbe: 60 dni od podpisa pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega izvajalca:
– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Dvig razpisne dokumentacije: ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo vsak
delovni dan od 8. do 12. ure, na lokaciji
CČN, in sicer samo prvi teden po objavi v
Uradnem listu RS.
7. Oddaja ponudb
Pismene ponudbe je potrebno oddati v
zaprti kuverti z oznako “javni razpis – adaptacija pogonske stavbe”, v roku 20 dni, oziroma morajo biti vse ponudbe na lokaciji
CČN do 31. 7. 1997 do 12. ure.
8. Odpiranje ponudb bo opravila komisija naslednji dan 1. 8. 1997 ob 11. uri v
prostorih CČN.
Zainteresirani ponudniki lahko prisostvujejo odpiranju.

Št. 2/97
Ob-2946
Na podlagi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izgradnjo otroškega igrišča Osnovne šole
Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljanska 69.
2. Predmet razpisa: otroško igrišče Občine Domžale.
3. Okvirna vrednost: 16,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
– pričetek del predvidoma avgust 1997,
– končanje del v 30 delovnih dneh, september 1997.
5. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti:
– dokaz o registraciji za zahtevano dejavnost,
– strokovno usposobljenost zaposlenih
delavcev in ostale dokumente iz razpisanih
pogojev.
6. Merila za izbor:
– reference na področju predmeta razpisa,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– ostale ponujene ugodnosti.
7. Oddaja ponudb: pismene ponudbe je
potrebno oddati v roku do 8. 7. 1997 do
12. ure, na naslov: Občina Domžale, Savska
2, 1230 Domžale, v zaprti kuverti z napisom: “Ne odpiraj in javni razpis, otroško
igrišče Domžale”.
8. Odpiranje ponudb bo opravila občinska komisija za vodenje javnih natečajev
dne 30. 7. 1997 ob 15. uri v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje –
sejna soba.
O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni, najkasneje v 30 dneh
po oddaji ponudb.
9. Informacije in ostalo
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure,
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ljubljanska 69, odkupnina razpisne dokumentacije je 4.000 SIT.
V zvezi s postopkom lahko dobite informacije na tel. 061/162-10-28 pri Jožetu Filipčiču.
Investitor si pridržuje pravico, da ob morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe.
Občina Domžale

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in vgradnjo opreme
naravoslovnih učilnic v Srednji
vrtnarski, kmetijski in gospodinjski šoli
Celje, enota Šentjur (učilnica B1 s
kabinetom
in učilnica KE, vajalnica in kabinet KE)
1. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave tega razpisa v
Uradnem listu RS do vključno tretjega dne
po objavi vsak delovnik med 8. in
12. uro, na naslovu Inženiring Biro, d.o.o.,
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 10/II, pri
Fedorju Eignerju, dipl. inž. arh., tel.
062/226-561.
Na istem naslovu lahko ponudniki dobijo v času trajanja razpisa tudi vsa pojasnila.
2. Razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti z dokazilom o vplačilu 5.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun št.
51800-601-15484.
3. Predvideni rok izvedbe in montaže
opreme je 30. avgust 1997.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
8,200.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– upoštevanje razpisnih pogojev – potrjena izjava na obrazcu,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo
ponujenih del,
– reference,
– boniteta,
– ponudbena cena,
– sposobnost prevzeti vsa razpisana dela.
6. Ponudbe je treba oddati najkasneje do
21. 7. 1997 na naslov Inženiring Biro, d.o.o.,
Ulica Vita Kraigherja 10, Maribor, v zaprti
ovojnici z oznako “ponudba opreme – Ne
odpiraj”.
7. Osnova za izdelavo ponudbe je projekt opreme s popisi, ločeno za obe šoli.
Ponudbeni predračun mora biti izdelan
na razpisnem popisu. Kolikor ponudnik ugotovi, da popis in količine v razpisnem popisu ne ustrezajo dejansko potrebnim delom
in obsegu, naj v ponudbi manjkajoča dela in
količine navede ločeno in zanje ponudi tudi
ceno.
8. Pri izdelavi ponudb morajo ponudniki
upoštevati naslednje posebne pogoje naročnika: opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Resnost ponudbe mora biti dokazana s
priloženim akceptnim nalogom v višini 10%
ponudbene vrednosti.
Naročnik ne predvideva avansiranja del.
Glede rokov plačil bo upoštevano navodilo Ministrstva za finance RS o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96), ki predvideva 60 dnevni plačilni rok od dneva potrditve situacije s strani nadzora.
Za plačilo je predvidena izstavitev dveh
situacij:
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– začasne v višini 65% vrednosti del po
opravljenih pogodbenih delih in
– končne situacije v višini 35% vrednosti del – v decembru 1997.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo v
primeru zmanjšanih finančnih sredstev sklenil z izbranim ponudnikom pogodbo za
manjši obseg del ali pa pogodbe tudi ne bo
sklenil.
9. Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku (naslov, telefon,
faks, podpisnika, davčno številko, žiro račun),
b) dokazilo o registraciji,
c) obrazce BON 1–3, ne starejše od
30 dni,
č) izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji
in posebnimi pogoji naročnika,
d) reference iz zadnjih treh let pri opremljanju šolskih in podobnih objektov,
e) ponudbeno ceno s predpisanim prometnim davkom, ki mora biti fiksna, ob upoštevanju, da naročnik ne nudi avansiranja,
f) opcijo ponudbe, ne krajšo od 30 dni,
g) rok dobave in vgradnje opreme,
h) garancijske roke,
i) ponudbeni predračun na originalnem
popisu.
10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Inženiring Biroja, d.o.o., Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 10/II, dne 22. 7. 1997 ob 10. uri.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 7 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport Ljubljana

predložitvi potrdila o vplačilu 10.000 SIT
na žiro račun MOL – prihodki upravnih organov št. 50100-845-50358, sklic na
št. 00 01-768, vsak delovnik od 8. do 12.
ure, v 7 dneh od objave razpisa.
Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 3,500.000 SIT.
4. Pričetek del je takoj po podpisu pogodbe. Kompletna dokumentacija pa mora
biti predana naročniku do 15. oktobra 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– krajši rok izdelave kompletne tehnične
dokumentacije,
– morebitne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. V poštev pridejo le ponudbe, ki bodo
obsegale izdelavo kompletne dokumentacije, ki je predmet javnega razpisa.
7. Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, oddelek za gospodarske javne službe in promet, Ljubljana Trg MDB 7, najpozneje 21. julija 1997 do 12. ure, ne glede
na način dostave.
8. Ponudbe morajo prispeti v zaprti ovojnici. Ovojnica s ponudbo mora biti označena “Ne odpiraj – Most na Riharjevi cesti”.
9. Na ovojnicah mora biti napisan točen
naslov ponudnika.
10. Javno odpiranje ponudb bo 21. julija
1997 ob 13. uri v sejni sobi Mestne uprave,
oddelek za gospodarske javne službe in promet, Ljubljana, Trg MDB 7.
11. Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in bodo
opremljene v skladu z zahtevami razpisa.
Nepopolne in nepravilno opremljene ponudbe bodo izločene.
12. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
oddelek za gospodarske
javne službe in promet

5. K ponudbi mora biti predložena še naslednja dokumentacija:
– dokumenti, ki so navedeni v 3. točki
razpisnih pogojev JKP Slovenj Gradec.
Priloge morajo biti oštevilčene po vrstnem redu iz 3. točke razpisnih pogojev.
Opozarjamo na popolnost zahtevane dokumentacije.
6. Ponudbe, ki zahtevajo predplačilo, se
ne bodo upoštevale.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah, ki morajo biti opremljene s firmo
ponudnika in z oznako “Ponudba za prebiralno ploščad z nadstrešnico za prebiranje
odpadkov” 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: Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska pot 12, 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 ob 11. uri prvi
delovni dan po preteku roka za oddajo ponudb na sedežu Javnega komunalnega podjetja Slovenj Gradec, Partizanska pot 12,
Slovenj Gradec. 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 (navodila za izdelavo ponudbe, razpisne pogoje in projekt) vsak delovnik od 8. do 10. ure, na sedežu JKP Slovenj
Gradec. Za prevzem dokumentacije morajo
zainteresirani ponudniki plačati materialne
stroške v znesku 10.000 SIT na žiro račun
Javnega komunalnega podjetja Slovenj Gradec, št. 51840-601-13677.
Kontaktna oseba je Jože Dvorjak,
tel. 0602/42-241.
Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec

Ob-2949
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 Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec
javni razpis
za izbor izvajalca za izvedbo del na
objektu “prebiralna plošča z
nadstrešnico za prebiranje odpadkov”
1. Investitor: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa je oddaja gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del na objektu
“prebiralna ploščad z nadstrešnico in prebiranje odpadkov”.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
28,000.000 SIT.
4. Predvideni rok izvedbe: pričetek
1. 10. 1997, dokončanje 30. 4. 1998.

Ob-2951
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
odločbe župana Občine Grosuplje o pričetku oddaje javnega naročila, št. 353-26/97 z
dne 4. 7. 1997, objavlja
javni razpis
za izvajanje del pri izgradnji
kanalizacije v naselju Šmarje Sap–
Farovški hrib
(Lahova cesta) v Občini Grosuplje
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema
v naselju Šmarje Sap–Farovški hrib (Lahova
cesta) v Občini Grosuplje. Lokacija: trase
kanalizacijskih vodov potekajo po Lahovi cesti na območju Farovškega hriba, predvsem
v cestnem telesu, del pa tudi preko vrtov.
Dolžina novih kanalizacijskih vodov (sanitarni in meteorni) je približno 700 m.

Št. 527/97
Ob-2948
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Ljubljana Tg MDB 7, objavlja na
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS,
št. 59/96)
javni razpis
za izdelavo PGD + PZI projekta za
rekonstrukcijo mostu čez Gradaščico
na Riharjevi cesti v Ljubljani
1. Naročnik izdelave PGD + PZI projekta za rekonstrukcijo mostu čez Gradaščico
na Riharjevi cesti v Ljubljani je Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Ljubljana, Trg MDB 7.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava
PGD + PZI projekta za rekonstrukcijo mostu čez Gradaščico na Riharjevi cesti v Ljubljani, ki obsega:
– projekt rušitvenih del in projekt začasne brvi za pešce preko Gradaščice,
– projekt PGD + PZI ureditve ceste oziroma dovozov na objekt, vključno z ureditvijo križišča,
– statična preverba nosilnosti obstoječih
opornikov,
– projekt PGD + PZI rekonstrukcije mostu (mostna plošča, zgornji del opornikov,
ograja, krila),
– projekt prestavitve in zaščite obstoječih komunalnih vodov in naprav.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo v
tajništvu Mestne uprave, oddelek za gospodarske javne službe in promet, Ljubljana,
Trg MDB 7. Ponudniki jo lahko dvignejo po
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3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je avgust
1997, rok dokončanja del pa oktober 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenosti in sposobnost za izvajanje del,
– rok izvedbe,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še
ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje določiti eventuelno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.
6. Rok za dostavo ponudb je 5. 8. 1997
do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti dostavljene osebno, in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Kanalizacija Farovški hrib – Ne
odpiraj”. Ponudbe, ki bodo poslane po pošti
ali dostavljene po preteku razpisanega roka,
bo naročnik zavrnil in neodprte vrnil odpošiljatelju.
7. Odpiranje ponudb bo 5. 8. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb morajo predložiti komisiji pismeno
pooblastilo.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
9. Razpisna dokumentacija in ogled projekta sta na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure na Občini Grosuplje, Kolodvorska
2, pri Ireni Šulc, tel. 761-211. Za dodatne
informacije lahko kandidati pisno zaprosijo
Urad za komunalno infrastrukturo Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, do
vključno 29. 7. 1997. Odgovori, pomembni
za vse kandidate, bodo poslani na naslove
vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo.
Občina Grosuplje

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 2.100 SIT, na ŽR Družbe za državne ceste d.o.o., št. 50105-60113838 oziroma na blagajni DDC, d.o.o.) na
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi
št. 104/I, in sicer od 16. 7. 1997 dalje, od 7.
do 15. ure, strokovne informacije vam posreduje mag. Barbara Likar, dipl. inž. (tel.
17-88-300).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 8. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: ocena
ravni hrupa in izdelava predloga protihrupne
zaščite na avtocesti od Kozarij do
Razdrtega« Na zunanji kuverti mora biti
naslov ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 8. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za
izbiro najugodnejšega ponudnika so cena,
rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.

7. Za pravočasno prispele ponudbe štejejo tiste, ki bodo prispele s priporočeno
poštno pošiljko ali bodo oddane osebno v
tajništvu zavoda v roku 20 dni po objavi v
Uradnem listu RS, do 12. ure.
Odpiranje in ugotavljanje popolnosti ponudb bo istega dne ob 13. uri. Ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v
roku 10 dni.
8. Izvedbeni projekt je na ogled na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, Skalickega ulica 1, Grad
Grm, ponudniki pa bodo svoje ponudbe izdelali na podlagi podrobnejšega popisa del,
ki ga lahko odkupijo v roku do 7 dni po
objavi po ceni 5.000 SIT, ki jih nakaže na
žiro račun zavoda št. 52100-603-30757
(kontaktna oseba je Bojan Zaletelj) in dokaže s kopijo prenosnega naloga.
9. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.
10. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo del glede na finančno sposobnost.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Novo mesto

Št.110-1/97
Ob-2954
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: ocena ravni hrupa in
izdelava predloga protihrupne zaščite na
avtocesti od Kozarij do Razdrtega
Orentacijska
vrednost
del
znaša
8,000.000 SIT.
Rok začetka izvedbe naloge je takoj po
podpisu pogodbe, rok izvedbe pa je 4 mesece po podpisu pogodbe.

Ob-2960
Na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90 in
7/93) ter zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine Novo mesto
javni razpis
za izbiro izvajalca za nadaljevanje
sanacijskih in obnovitvenih del za
ureditev restavratorskih delavnic na
Gradu Grm v Novem mestu
I. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Novo mesto, Skalickega ulica 1.
2. Predmet javnega razpisa je nadaljevanje gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del pri sanaciji in obnovi vzhodnega in severnega trakta Gradu Grm v Novem mestu,
v skladu s popisom del.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 15,000.000 SIT.
4. Pričetek razpisanih del je predviden v
začetku septembra 1997, dokončanje pa do
konca oktobra 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo:
– usposbljenost ponudnika za opravljanje razpisanih del,
– sposobnost ponudnika za izvedbo del
v navedenem roku,
– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– opcija ponudbe,
– morebitne druge ugodnosti,
– finančno zavarovanje za izvedbo del,
– izkaz finančnega stanja ponudnika
(Bon 1, 2 ali 3).
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši za izbiro.
6. Ponudba mora biti napisana v slovenščini, oddana v zapečateni ovojnici z
oznako »Ne odpiraj« – javni razpis – Grad
Grm.

Ob-2961
Pospeševalni center za malo gospodarsko, Dunajska 156/1, Ljubljana in Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana, razpisujeta na podlagi zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
za izbor izvajalcev standardnih
programov podjetniškega izobraževanja
1. Predmet razpisa je izbor izvajalcev
podjetniškega izobraževanja v dveh standardnih programih:
– program Uvodno usposabljanje podjetnikov,
– program Osnovno usposabljanje podjetnikov.
Obseg in vsebina programom je opredeljena s standardi, ki so jih sprejeli upravljalski organi razpisnikov tega razpisa in so na
vpogled na PCMG.
Izbrani izvajalci bodo po izpolnitvi vseh
pogojev, ki jih predvidevajo sprejeti standardi pri posameznem programu, dobili koncesijo za izvajanje tega programa za dobo
treh let.
2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo člani pospeševalne mreže – samostojne prave in fizične
osebe, ki opravljajo dejavnost izobraževanja v podjetništvu in imajo urejen pravno
formalni status članstva v mreži.
3. Vsebina vloge
– ime ponudnika oziroma naziv firme,
– dokazilo o registraciji,
– številka dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti Statističnega urada RS,
– podatki o fizični osebi ponudnika,
– dokazila, da ponudnik izpolnjuje tehnične zahteve iz standardov programa, za
katerega se poteguje,
– podatki o predavateljih, ki jih bo ponudnik vključil pri posameznih temah, predvidenih v standardnih programih (koliko izpolnjujejo pogoje standardov),
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– pregledni spisek dosedanjega izvajanja podjetniškega izobraževanja pri ponudniku (z referencami, ki jih ponudnik šteje
kot bistveno dokazilo usposobljenosti),
– pisne izjave predavateljev, da bodo sodelovali pri izvedbi standardnih programov
s ponudnikom.
4. Rok za prijavo
Razpisna komisija bo obravnavala samo
popolne ponudbe, ki bodo prispele v 30 dneh
od objave razpisa v Uradnem listu RS na
naslov: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156/1, 1000 Ljubljana in
sicer po pošti priporočeno ali osebno v tajništvo PCMG.
Prijava mora biti v zaprti kuverti in vidno označena z napisom: »Ne odpiraj! Prijava na razpis za izbor izvajalcev standardnih
programov podjetniškega izobraževanja«.
Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1997
ob 10. uri v prostorih PCMG.
Izbor bo v prvem krogu opravljen v roku
7 dni po zaključku obravnave vseh prijav s
strani razpisne komisije.
O izidu bodo prijavitelji obveščeni v roku 10 dni po opravljenem izboru.
Z izbranimi ponudniki bosta naročnika
sklenila dogovor o organiziranju usposabljanja predavateljev, ki ga predvidevajo
standardi izobraževanja. Po izpolnitvi pogojev bo sklenjena z izvajalci koncesijska
pogodba za ustrezen program izobraževanja.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom kakor tudi obrazec in navodila za prijavo dobite na Pospeševalnem centru za malo
gospodarstvo, Dunajska 156/1, 1000 Ljubljana, telefon: 189-18-70, faks: 189-18-77,
vsak dan med 13. in 15. uro.
Pospeševalni center za malo
gospodarstvo, Ljubljana

– garancija na izvedena dela,
– dodatne ugodnosti.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z navedenimi merili.
6. Naročnik si pridržuje pravico:
a) da za izvedbo izgradnje posameznega
vodovoda izbere najugodnejšega ponudnika,
b) da določi manjši obseg od razpisanih
del glede na razpoložljiva finančna sredstva,
c) pridržuje si pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize
ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
7. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v roku 7 dni po objavi v Uradnem
listu RS od 8. do 12. ure na sedežu Občine
Metlika, Mestni trg 24, kjer je na vpogled
tudi izdelana tehnična dokumentacija.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu pristojbine v višini 10.000 SIT na žiro računa
52130-630-40409.
8. Ponudbo pod oznako »Ne odpiraj –
ponudba za izgradnjo vodovoda«, je potrebno dostaviti v roku 20 dni od objave razpisa
v Uradnem listu RS na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. Na razpis
se ponudniki prijavijo za delo v celoti, ali
samo za dela pod A ali pod B.
9. O datumu odpiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni pisno.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.
11. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na sedežu Občine Metlika,
Mestni trg 24, pri Juriju Jelerčiču, tel. 068
58 135.
Občina Metlika

3. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko pridobijo razpisno dokumentacijo, ki
je v slovenščini, na naslovu:
Vodnogospodarski inštitut (VGI) Hajdrihova 28, 1115 Ljubljana, p.p.3401, ob vplačilu nevračljivega zneska v višini 20.000
SIT na žiro račun št. 50106-603-50615, s
pripisom “Za ponudbeno dokumentacijo
ČN Gornja Radgona”.
Ponudniki morajo dokumentacijo naročiti predhodno po telefonu zaradi dogovora
o datumu in načinu prevzema.
Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije pri Igor Kovačič, tel: (061) 12-64122, 17-75-300, faks: 12-64-162.
4. Merila za ugotavljanje sposobnosti.
– usposobljenost in reference izvajalca
za podobna dela;
– ustreznost in kompletnost ponujene
tehnološke in tehnične rešitve;
– prikazani stroški investicije in obratovanja za predlagano izvedbo;
– finančna sposobnost ponudnika.
5. Vsebina ponudbe:
– ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku,
– splošni podatki ponudnika, reference,
tehnična usposobljenost, kadrovska zmogljivost in dokazila o finančni sposobnosti,
– idejna zasnova predlagane rešitve z vsemi potrebnimi tekstualnimi in grafičnimi prilogami potrebnimi za ocenitev predloga,
– ocenjene stroške investicije in obratovanja,
– možnosti kreditiranja naročnika.
6. Oddaja in odpiranje ponudb.
Ponudbe morajo biti oddane do torka
2. septembra 1997 do 11. ure v vložišču
Občine Gornja Radgona.
Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob
11.30 v sejni sobi občine. Odpiranja se lahko udeleži en predstavnik ponudnika s pooblastilom.
7. Obvestilo o izbiri.
Naročnik bo odločitev o tem katerim ponudnikom je priznana usposobljenost sporočil v 45 dneh po oddaji ponudbe.
8. Ostalo
V primeru nejasnosti v ponudbi lahko
naročnik zahteva dodatna pojasnila od ponudnikov, oziroma jih pokliče na razgovor.
Naročnik bo razpis ponovil, če bo ugotovil, da noben ponudnik ne ustreza oziroma
se bo na razpis prijavilo premajhno število
ponudnikov.
Občina Gornja Radgona

Št. 061-2/97
Ob-2965
Občina Metlika na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca izgradnje vodovodov
v Občini Metlika
1. Naročnik: Občina Metlika, Mestni trg
24, Metlika.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izgradnjo vodovodov v Občini Metlika, in
sicer:
A) vodovod Hrast–Dole,
B) vodovod Berčice.
3. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno:
pod A) 20,000.000 SIT,
pod B) 15,000.000 SIT.
4. Rok pričetka in dokončanja del: predviden pričetek del je možen takoj po izbiri
izvajalca in podpisa pogodbe, rok za dokončanje del pa je 90 dni po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– ponudbena cena in kompletnost ponudbe,
– plačilni pogoji, zamik plačil, možnost
kreditiranja,
– fiksnost cen,
– reference ponudnika,
– opcija ponudbe,

Ob-2964
Občina Gornja Radgona objavlja
mednarodni javni razpis
za izbiro izvajalca, s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti, za izvedbo
komunalne čistilne naprave mesta
Gornja Radgona.
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa: ugotavljanje sposobnosti ponudnikov za izvedbo komunalne čistilne naprave s sledečimi osnovnimi karakteristikami:
– predvidena projektna kapaciteta čistilne naprave 15,000. PE;
– sedanja povprečna količina odpadne
vode 3,200. m3 /dan;
– obstoječi industrijski onesnaževalci
bodo imeli zahtevano predčiščenje;
– čistilna naprava mora imeti mehansko
in biološko stopnjo z nitrifikacijo, denitrifikacijo in defosfatizaticijo;
– predvideti je možnost fazne gradnje,
I faza 7,500.PE;
– kvaliteta efluenta mora ustrezati uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz komunalnih čistilnih naprav;
– lokacija naprave je na občasnem poplavnem področju ob Muri nad nivojem sto
letnih visokih voda;

Št. 47/97
Ob-2966
Na podlagi določil 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), Občina
Škofljica objavlja
javni razpis
za obnovo cest na območju Smrjen
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica.
2. Predmet razpisa: obnova cest na območju Smrjen:
– M-6 – vas Smrjene v dolžini 605 m,
– ceste na območju urejanja VS 250/3 v
dolžini 1.250 m,
– cesta severnega dela Kopank v dolžini
1660 m,
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– cesta – 1-SM v dolžini 350 m.
3. Orientacijska vrednost vseh del:
ca. 50,000.000 SIT.
4. Dela se bodo izvajala fazno. V letu
1997 znaša vrednost del ca. 17 mio SIT.
5. Predviden pričetek del: takoj po podpisu pogodbe.
6. Dokončanje del: 30. 10. 1997.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference in kvaliteta,
– rok izvedbe in garancija,
– ostale ugodnosti,
– cena: najcenejši ponudnik ni nujno, da
je najugodnejši.
6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– podpisane in žigosane razpisne pogoje,
– dokazila o registraciji podjetja in dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa,
– reference ponudnika in podizvajalcev
za opravljanje navedenih del,
– ponudbeno ceno na enoto, podano po
postavkah iz razpisne dokumentacije,
– fiksnost cen in plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancija za opravljeno delo,
– finančni podatki (BON 1, BON 2 in
BON 3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni,
– ostali pogoji, ki bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da z
izbranim ponudnikom sklene pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev iz naslova obnove cest v občinskem proračunu.
8. Ponudniki prejmejo razpisno gradivo
na Občini Škofljica, Šmarska c. 3, 1291
Škofljica.
9. Rok za prijavo na javni razpis je
20 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe v originalu so lahko osebno dostavljene v tajništvo Občine Škofljica ali po
pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska
c. 3, Škofljica, v zaprtih kuvertah s pripisom na vidnem mestu: “Ne odpiraj – ponudba za obnovo cest na območju Smrjenj”.
Ponudba, ki ne bo oddana pravočasno in
pravilno opremljena, se ne bo obravnavala.
Javno odpiranje ponudb bo v petek, dne
1. 8. 1997 ob 11. uri, ponudbe lahko ponudniki oddajo do 10. ure istega dne.
10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 30 dni od odpiranja ponudb.
12. Ob predložitvi pooblastila lahko ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na
Občini Škofljica, Šmarska c. 3, Škofljica.
13. Vsa dodatna pojasnila ponudniki
prejmejo na Občini Škofljica, pri Iris Lagler, tel. 666-311 ali 667-360.
Občina Škofljica

ponovni javni razpis
za nabavo opreme in izvedbo projekta:
čistilna naprava na mejnem prehodu
Vrtojba
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo vse fizične in pravne osebe z držav članic
Evropske unije ali iz dežel koristnic programa PHARE v Centralni in Vzhodni Evropi,
ki ponujajo dobavo blaga s poreklom iz
omenjenih držav.
1. Predmet razpisa
Objavlja se razpis za nabavo opreme in
izvedbo projekta: čistilna naprava na mejnem prehodu Vrtojba, v celotni višini razpoložljivih sredstev 56.000 ECU.
Ponudniki se lahko prijavijo samo na celotni razpis. Ponujeno blago mora popolnoma ustrezati opisu iz tehničnih specifikacij.
2. Razpisna dokumentacija
Osnovo za pripravo ponudbe sestavljajo
naslednji dokumenti v angleščini:
1. navodila ponudnikom za pogodbe o
dobavah blaga,
2. posebni razpisni pogoji za pogodbe
o dobavah blaga,
3. tehnične specifikacije,
4. formular cenika,
5. splošna pravila za ponudnike in sklenitev pogodb o dobavah blaga.
Ti dokumenti sestavljajo popolno razpisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne
zahteve mogoče dobiti na naslovu: Servis
Skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, Suzana Štihec, tel. 386/61-1785-560, faks
386/61-1785-579.
Pisne zahteve zainteresiranih ponudnikov za razpisno dokumentacijo morajo biti
poslane s priporočeno pošto na omenjeni
naslov najkasneje v roku 14 dni od dneva
objave tega obvestila v Uradnem listu RS.
Podatki o tehničnih podrobnostih projekta so na voljo vsak delovni dan med 9. in
11. uro pri družbi Projekt Nova Gorica, d.d.,
Kidričeva 9a, Nova Gorica, tel. 386/65-23311, faks 386/65-24-493, kontaktni osebi
Stanislav Beguš in Emilija Uršič.
3. Oddajanje ponudb
Ponudbe v angleščini morajo biti dostavljene najkasneje do ponedeljka, 11. avgusta
1997 do 10. ure po lokalnem času, na naslov: Servis Skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Ovojnica mora biti označena: Do not
open – Tender / Ne odpiraj – razpis “Čistilna naprava na mejnem prehodu Vrtojba”.
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 11. avgusta ob 13. uri po lokalnem
času na istem naslovu.
Odpiranja se lahko udeleži en predstavnik ponudnika s pooblastilom. Odpiranje ponudb bo potekalo v skladu s pravili PHARE.
Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade

Št. 266-24/97
Ob-2967
Republika Slovenija, Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije objavlja v
imenu komisije Evropske skupnosti za projekt čistilna naprava na mejnem prehodu
Vrtojba, SL-9403.01.07, ki se financira iz
sredstev PHARE v okviru programa prekomejnega sodelovanja v Sloveniji

The Republic of Slovenia, Joint Services of the Government, on behalf of the
Commission of the European communities,
for project Purifying Plant at BC Vrtojba,
SL-9403.01.07, financed from PHARE
funds in the framework of Cross-Border
Co-operation Programme in Slovenia, invites

Tender for the Provision of Equipment
and Implementation of the Project:
Purifying plant at Border Crossing
Vrtojba
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the PHARE Programme from central and Eastern Europe
who offer to supply goods originating from
those countries.
1. Subject
Invitation for the provision of equipment
and implementation of the purifying plant
at border crossing Vrtojba.
Total budget available for this project
amounts to 56.000 ECU.
Any tenderer may tender only for all of
the goods. The supplies tedered must fully
conform with the detailed description set
out in the Technical Specifications.
2. Tender dossier
The following documents in English are
issued to enable you to tender:
1. Instructions to Tenderers for Supply
Contracts,
2. Special Tender Conditions for
Supply Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders and
the Award of Supply Contracts.
This documents constitute the complete
tender dossier and may be obtained free of
charge by written request from: Joint Services of the government of Slovenia, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenia, Ms
Suzana Štihec, phone 386/61-178-55-60, fax
386/61-178-55-79.
Written requests for Tender Donsier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at latest 14 days
after publication of this announcement in
the Official Gazette of RS.
The information about the technical detail of the project are available every working day between 9.00 a.m. to 11.00 a.m., at
PROJEKT, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, phone 386/65-23-311,
fax 386/65-24-493, contact persons Mr Stanislav Beguš and/or Ms Emilija Uršič.
3. Submission of tenders
Tenders in English must be submitted at
the latest on Monday, 11th August 1997,
10.00 a.m. local time, at: Republic of Slovenia, Joint services of the Government, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenia.
The envelope has to be marked: Do not
open – Tender / Ne odpiraj – razpis “Purifying plant at BC Vrtojba”. The envelopes
will be opened a public session on Monday,
11th August 1997, 1.00 p.m. local time at the
same address.
Only one tenerers representative submitting the power of attorney may attend the
opening session. The opening of tenders will
follow PHARE regulations for opening sessions.
Republic of Slovenia,
Joint Services of the Government
St. 994/97
Ob-2970
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana,
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razpisuje na podlagi 2., 3. in 50. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

Vodovod – Kanalizacija pravico preklicati
priznano sposobnost za izvajanje razpisanih
del.
9. Rok za oddajo ponudb je 4. 9. 1997 do
12. ure na naslov: JP Vodovod – Kanalizacija, Krekov trg 10, Ljubljana z oznako “Javni razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti izvajalcev za izdelavo raziskav, študij
in projektne dokumentacije – Ne odpiraj”.
Ponudba mora biti v zapečateni kuverti in
pravilno opremljena. Za pravočasno predloženo se bodo štele ponudbe, ki bodo naročniku predložene v roku iz prvega stavka te
točke. Ponudbe, poslane po pošti, se bodo
štele za pravočasne le tiste, ki bodo v roku
iz prvega stavka te točke predložene naročniku.
10. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo v petek, dne 5. 9. 1997 ob 9. uri v
sejni sobi JP Vodovod Kanalizacija, Ljubljana, Krekov trg 10, II. nadstropje.
11. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o ugotovljeni
sposobnosti v roku 45 dni od dneva roka
oddaje ponudb.

6.6. način zavarovanja, poslov oziroma
jamstva za dobro izvedbo del;
7. Vsebina ponudbe
Ponudniki morajo k prijavi na razpis obvezno predložiti še naslednjo dokumentacijo:
7.1. vse listine, potrebne za dokazovanje
izpolnjevanja kriterijev iz 6. točke tega razpisa;
7.2. izpisek iz vpisa v sodni register, iz
katerega je razvidna dejavnost ponudnika.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe;
7.3. dovoljenje za obratovanje;
7.4. boniteto ponudnika (obrazec BON 1
in BON 2 ali BON 3);
7.5. vse veljavne cenike podjetja, ki kandidira na tem natečaju in način valorizacije
predloženih cenikov v obdobju priznanja primernosti; navesti je potrebno višino manipulativnih stroškov, ki jih bo izvajalec, kot ponudnik s priznano primernostjo, nudil v posameznih ponudbah na podizvajalska dela;
7.6. izjavo ponudnika (žig in podpis direktorja), da so vsi podatki v ponudbi verodostojni;
7.7. izjavo ponudnika (žig in podpis direktorja), da bo v primeru spremembe podatkov, na osnovi katerih mu je bila priznana
sposobnost, o spremembi takoj obvestil JP
Vodovod – Kanalizacija.
8. Preklic priznane sposobnosti
JP Vodovod – Kanalizacija si pridržuje
pravico, da znova oceni priznano sposobnost
izvajalcem, pri katerih se po izbiri spremenijo podatki, navedeni v 6. in 7. točkah tega
razpisa. V primeru negativne ocene ima JP
Vodovod – Kanalizacija pravico preklicati
priznano sposobnost za izvajanje razpisanih
del.
9. Rok za oddajo ponudb je 4. 9. 1997 do
12. ure na naslov: JP Vodovod – Kanalizacija, Krekov trg 10, Ljubljana z oznako “Javni razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti izvajalcev za dela pri gradnjah in obnovah – Ne odpiraj”. Ponudba mora biti v
zapečateni kuverti in pravilno opremljena.
Za pravočasno predloženo se bodo štele ponudbe, ki bodo naročniku predložene v roku
iz prvega stavka te točke. Ponudbe, poslane
po pošti, se bodo štele za pravočasne le tiste, ki bodo v roku iz prvega stavka te točke
predložene naročniku.
10. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v petek, dne
5. 9. 1997 ob 10. uri v sejni sobi JP Vodovod
Kanalizacija, Ljubljana, Krekov trg 10, II.
nadstropje.
11. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o ugotovljeni
sposobnosti v roku 45 dni od dneva roka
oddaje ponudb.
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev za izdelavo raziskav, študij in
projektne dokumentacije
1. Naročnik in uporabnik nalog, za katere
se s tem razpisom iščejo primerni izvajalci,
bo JP Vodovod – Kanalizacija, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: s tem razpisom se
iščejo usposobljeni izvajalci za vse naslednje
naloge: raziskave, študije in projektno dokumentacijo vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja, črpališč, vodohranov, čistilnih naprav in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema.
3. Lokacija razpisanih del: raziskave, študije in projektna dokumentacija se bodo izdelovali za območje Ljubljane z bližnjo okolico.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 35,000.000 SIT.
5. Časovna opredelitev razpisanih del: s
tem razpisom se bo priznala izbranim izvajalcem sposobnost za izvajanje razpisanih del
za obdobje enega leta od dneva priznanja
sposobnosti.
6. Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti izvajalcev:
6.1. referenčni izdelki stalno zaposlenega
kadra pri ponudniku z navedbo nosilca naloge in referenčni izdelki eventuelnih strokovnih zunanjih sodelavcev;
6.2. strokovna usposobljenost in seznam
stalno zaposlenega kadra ter seznam eventuelnih stalnih strokovnih zunanjih sodelavcev;
6.3. opremljenost ponudnika: informacijska, merilna, laboratorijska in druga oprema;
6.4. ostalo, kar lahko vpliva na odločitev
o primernosti: tuje reference, nagrade, priznanja, mnenja naročnikov realiziranih nalog,
poznavanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema Ljubljane z okolico;
6.5. finančno stanje ponudnika;
6.6. način zavarovanja poslov oziroma
jamstva za dobro izvedbo del.
7. Vsebina ponudbe
Ponudniki morajo k prijavi na razpis obvezno predložiti še naslednjo dokumentacijo:
7.1. vse listine, potrebne za dokazovanje
izpolnjevanja kriterijev iz 6. točke tega razpisa;
7.2. izpisek iz vpisa v sodni register, iz
katerega je razvidna dejavnost ponudnika.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe;
7.3. dovoljenje za obratovanje;
7.4. boniteto ponudnika (obrazec BON 1
in BON 2 ali BON 3);
7.5. izjavo ponudnika (žig in podpis direktorja), da so vsi podatki v ponudbi verodostojni;
7.6. izjavo ponudnika (žig in podpis direktorja), da bo v primeru spremembe podatkov, na osnovni katerih mu je bila priznana
sposobnost, o spremembi podatkov takoj obvestil JP Vodovod – Kanalizacija.
8. Preklic priznane sposobnosti:
JP Vodovod – Kanalizacija si pridržuje
pravico, da znova oceni priznano sposobnost
izvajalcem, pri katerih se po izbiri spremenijo podatki, navedni v 6. in 7. točkah tega
razpisa. V primeru negativne ocene ima JP

Št. 994
Ob-2971
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana,
razpisuje na podlagi 2., 3. in 50. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev za dela pri gradnjah in
obnovah
1. Naročnik in uporabnik nalog, za katere
se s tem razpisom iščejo sposobni izvajalci,
bo JP Vodovod – Kanalizacija, Ljubljana.
2. Predmet razpisa
S tem razpisom se iščejo izvajalci, ki so
usposobljeni izvajati vsa dela pri gradnji in
obnovi vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja, vključno z gradnjo in obnovo črpališč, vodohranov, čistilnih naprav in ostalih
objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijska sistema.
3. Lokacija razpisanih del: gradnje in obnove se bodo izvajale v Ljubljani in bližnji
okolici.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,500.000 SIT.
5. Časovna opredelitev razpisanih del: s
tem razpisom se bo priznala izbranim izvajalcem sposobnost za izvajanje razpisanih del
za obdobje enega leta od dneva priznanja
sposobnosti.
6. Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti izvajalcev:
6.1. reference – izvedena dela v letih
1994, 1995 in 1996 z navedbo podrobnejših
podatkov za posamezna dela (dolžina, premer, material, Q, V, EE) ločeno glede na
lokacijo (območje Ljubljane z okolico in
drugje);
6.2. strokovna usposobljenost stalno zaposlenega kadra;
6.3. opremljenost ponudnika: mehanizacija, merilna in druga oprema;
6.4. ostalo, kar lahko vpliva na odločitev
o primernosti: reference pred letom 1994,
mnenja naročnikov realiziranih del, poznavanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema Ljubljane z okolico, stalni kooperanti
z referencami;
6.5. finančno stanje ponudnika;

Št. 6/97
Ob-2974
Komunalno podjetje Ormož, d.d., Kerenčičev trg 11, Ormož objavlja
javni razpis
za nabavo pometalnega stroja
1. Naročnik in uporabnik: Komunalno
podjetje Ormož, d.d., Kerenčičev trg 11, Ormož.
2. Predmet: pometalni stroj za čiščenje
mestnih ulic pločnikov in poti ter trgov tla-
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kovanih s granitnimi kockami položene na
peščeno podlago, z avtomatskim zbiranjem
smeti z vodokrožnim sistemov. Prostornina
zbiralnega zaboja mora imeti kapaciteto 1,5
do 2m 3.
3. Dobavni rok: takoj.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– konkurenčna cena,
– pogoji kreditiranja,
– rok dobave,
– garancijski roki,
– boniteta ponudnika,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev,
– opcija ponudbe,
– šolanje kadra,
– druge ugodnosti ponudnika,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je
najugodnejši.
5. Rok dostave ponudbe je 10 dni po objavi v Uradnem listu RS, osebno v zaprti in
zapečateni ovojnici z oznako: Ne odpiraj –
ponudba za nabavo pometalnega stroja ali
priporočeno na naslov Komunalno podjetje
Ormož, d.d., Kerenčičev trg 11, 2270 Ormož.
Javno odpiranje ponudb bo 11. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 14. uri, na
sedežu podjetja Komunalno podjetje Ormož,
d.d., Kerenčičev trg 11, Ormož.
6. Na odpiranje ponudb so vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
8 dneh po odpiranju ponudb.
Komunalno podjetje Ormož, d.d

del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva
sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
6. Rok za dostavo ponudb je 7. 8. 1997 do
8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti dostavljene osebno, in sicer v zaprti kuverti z
navedbo naslova ponudnika in z oznako “Trg
Šmarje – Ne odpiraj”. Ponudbe, ki bodo poslane po pošti ali dostavljene po preteku razpisanega roka, bo naročnik zavrnil in neodprte vrnil odpošiljatelju.
7. Odpiranje ponudb bo 7. 8. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb morajo predložiti komisiji pismeno
pooblastilo.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb.
9. Razpisna dokumentacija in ogled projekta sta na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure na Občini Grosuplje, Kolodvorska 2,
pri Ireni Šulc, tel. 761-211. Za dodatne informacije lahko kandidati pisno zaprosijo Urad
za komunalno infrastrukturo Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, do vključno
31. 7. 1997. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
Občina Grosuplje

– predračun in cene del na popis iz razpisne dokumentacije,
– terminski plan,
– osnutek pogodbe s plačilnimi pogoji,
– opcija ponudbe.
7. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 18. avgusta 1997 ob 13. uri, v veliki sejni sobi Občine Idrija.
8. O izbiri izvajalca bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
9. Razpisno dokumentacijo in vse dodatne informacije ponudniki dobijo v roku
10 dni po objavi razpisa na tajništvu Občine
Idrija med 8. in 12. uro. Kontaktna oseba je
Zdenka Šturm, vodja službe za družbene dejavnosti.
10. Naročnik si pridržuje pravico določiti
morebitno manjši obseg del od razpisanega,
z ozirom na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od razpisa pogodbe. V obeh primerih
ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja
odškodnine iz tega naslova.
Občina Idrija

Ob-2972
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in odločbe župana Občine Grosuplje o pričetku
oddaje javnega naročila, št. 353-27/97 z dne
4. 7. 1997, objavlja
javni razpis
za izvajanje del pri ureditvi trga
v naselju Šmarje-Sap v Občini Grosuplje
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo ureditvenih del na glavnem trgu pred
cerkvijo v naselju Šmarje-Sap v Občini Grosuplje. Ureditvena dela obsegajo: ureditev
odvodnjavanja, izgradnja zračnih kinet ob
turnu, ureditev zelenic in ureditev cestišča.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je avgust
1997, rok dokončanja del pa oktober 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenosti in sposobnost za izvajanje del,
– rok izvedbe,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še ne
predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik
si pridržuje določiti eventuelno manjši obseg

Ob-2973
Na podlagi 18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina
Idrija
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo garderob
in kopalnic športne dvorane in izvedbo
veznega hodnika OŠ Idrija
1. Naročnik: Občina Idrija, Mestni trg 1,
Idrija.
2. Predmet razpisa: izdelava in dokončanje garderob s kopalnicami v športni dvorani
ter izvedba zunanjega veznega hodnika med
športno dvorano in OŠ Idrija.
3. Orientacijska vrednost del je do
ca. 50,000.000 SIT.
4. Predviden rok za pričetek del je 1. oktober 1997, dokončanje pa do 15. decembra
1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kompletnost ponudbe,
– garancija,
– kvaliteta,
– cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– način plačila in plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
6. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudba mora
biti oddana v zapečateni ovojnici z napisom
¨Ne odpiraj – ponudba za javni razpis OŠ
Idrija¨. V ponudbi naj bo:
– podatki o ponudniku,
– dokazilo o sposobnosti izvajalca (registracija, odločba, seznam zaposlenih in podizvajalcev),
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe,
– potrjeni obrazci Bon1, Bon2 ali Bon3,

Ob-2975
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljajo Občina Tolmin,
OŠ Franceta Bevka Tolmin in OŠ Dušana
Muniha Most na Soči
javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
prevozov osnovnošolskih učencev
1. Naročniki:
a) Občina Tolmin, Ul. Padlih borcev 1/b,
b) OŠ Franceta Bevka, Tolmin, Dijaška
12b,
c) OŠ Dušana Muniha, Most na Soči 18/a.
2. Predmet razpisa: izvajanje prevozov osnovnošolskih učencev na območju šolskih
okolišev OŠ Dušana Muniha Most na Soči in
OŠ Franceta Bevka Tolmin.
Relacije prevozov so določene z razpisnimi pogoji.
3. Vrednost javnega naročila: 20,000.000
SIT na eno leto.
4. Šolski prevozi se s tem razpisom oddajo za šolsko leto 1997/98 in 1998/99. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo na sedežu Občine Tolmin. Dodatne informacije o razpisanih prevozih lahko dobite na
upravah osnovnih šol v Tolminu in na Mostu
na Soči ter na Občini Tolmin.
5. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki z dovoljenjem pristojnega organa za prevoz oseb.
Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov oziroma firmo
ponudnika,
– velikost vozila (število sedežev), tip in
starost vozila, s katerim bo opravljal prevoze,
– dokazilo o lastništvu vozila oziroma pogodbo o leasingu ali najemu vozila,
– reference (izkušnje pri prevozih osnovnošolskih učencev),
– podpisano razpisno dokumentacijo,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik.
Ponudnik lahko ponuja prevoze le v paketih skladno s tem razpisom.
6. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo:
– ponudili prevoze s primernim vozilom,
– ponudili najnižjo ceno za km,
– imeli najugodnejše reference,
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– ponudili druge ugodnosti.
7. Ponudbe je treba oddati najkasneje
20. dan po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS do 13. ure na Občini Tolmin v zaprti
ovojnici z napisom »Šolski prevozi – Ne
odpiraj«. Na ovojnici mora biti označen paket prevozov, ki ga ponudnik ponuja. Če 20.
dan ni delovnik, je treba ponudbe oddati prvi naslednji delovni dan istemu naslovniku
do 13. ure.
8. Odpiranje in izbiro ponudb bo opravila
razpisna komisija za šolske prevoze, ki jo
imenuje Občina Tolmin.
9. Javno odpiranje ponudb bo na dan izteka razpisnega roka ob 14. uri v prostorih
občinske uprave Občine Tolmin, Padlih borcev 1/b v Tolminu.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno
v roku 15 dni od odpiranja ponudb. Naročniki si pridržujejo pravico, da ne izberejo nobene ponudbe.
Občina Tolmin

6. Pričetek del
Predvideni roki pričetkov in dokončanja
del so:
– MK OK KC Pesnica–KC Zg. Kungota:
pričetek 15. 9. 1997, konec 15. 12. 1997,
– KKO KC Pesnica smer Gradiška (ob
OK): pričetek 15. 9. 1997, konec 15. 12. 1997,
– MK OK VC Sl. Bistrica–KC Pragersko:
pričetek 15. 9. 1997, konec 15. 12. 1997,
oziroma: pričetek del 14 dni po predaji gradbene dokumentacije, konec del 90 dni po
pričetku.
7. Prijave: na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo medkrajevnih in krajevnih telekomunikacijskih kabelskih omrežij in imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokovne kadre in opremo za polaganje in spajanje
telekomunikacijskih kablov ter izkušnje pri
polaganju medkrajevnih, krajevnih in razvodnih kabelskih omrežij.
Ponudba mora vsebovati elemente, smiselne navodilom o pogojih in postopkih za
oddajanje del izvajalcem (Uradno glasilo Telekom Slovenije, št. 5/95).
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih investitorja.
Investitor si pridržuje pravico, da glede na
ostale kriterije najcenejše ponudbe ne štejejo
za najugodnejše in korigira obseg del glede
na razpisno in projektno dokumentacijo.
9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova cesta 38, Maribor ali biti oddane neposredno v
sobi B214, najkasneje do 12. avgusta 1997
do 12. ure.
Ponudbi za MK OK KC Pesnica–Zg. Kungota in KKO KC Pesnica smer Gradiška (ob
OK) naj bosta dani v paketu.
Ponudbe morajo biti predane v enem izvodu v zapečateni ovojnici z oznako: »Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo... (naziv relacije TK omrežja zajetega v ponudbi)«.
10. Odpiranje ponudb bo dne 14. avgusta
1997 v konferenčni sobi na lokaciji Telekoma Slovenije p.o., PE Maribor na Titovi cesti
38, s pričetkom ob 13. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.
11. Obvestilo o izbiri: o izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku najkasneje 14 dni po odpiranju
ponudb.

Izbira izvajalca za izgradnjo:
– medkrajevnega optičnega kabla KC Ptuj
Breg–KC Podlehnik–KC Žetale–KC Videm,
– krajevnega kabelskega omrežja KC Ptuj
Breg smer Turnišče,
– medkrajevnega kabelskega omrežja KC
Podlehnik smer Jurovci,
– krejevnega kabelskega omrežja KC Zg.
Leskovec smer Soviče.
3. Razpisna dokumentacija: tehnično dokumentacijo, popise del in razpisne pogoje
lahko ponudniki dvignejo v Službi za gradnjo in razvoj TK omrežij podjetja Telekom
Slovenije, p.o., PE Maribor, na Tiotvi cesti
38, soba B216 proti predložitvi dokazila o
plačilu 50.000 SIT na žiro račun podjetja št.
51800-849-28010. Natančnejše informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki pri Stanku Klajnšku, inž. el. v sobi
B216 oziroma po telefonu (062) 44-253 od
14. 7. 1997 dalje.
4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša:
– MK OK KC Ptuj Breg–KC Podlehnik–
KC Žetale–KC Videm – 36 mio SIT,
– KKO KC Ptuj Breg smer Turnišče –
6 mio SIT,
– KKO KC Podlehnik smer Jurovci –
10 mio SIT,
– KKO KC Zg. Leskovec smer Soviče –
10 mio SIT.
5. Lokacija objekta:
– MK OK KC Ptuj Breg–KC Podlehnik–
KC Žetale–KC Videm; trasa MK OK poteka
od KC Ptuj Breg ob stari cesti do Podlehnika
in Žetal. V Suhi veji se odcepi veja za Videm.
– KKO KC Ptuj Breg smer Turnišče:
KKO KC Ptuj Breg smer Turnišče pokriva
predvsem naselje Turnišče in del Hajdine;
– KKO KC Podlehnik smer Jurovci; KKO
KC Podlehnik smer Jurovci pokriva naselje
Podlehnik in del Jurovci;
– KKO KC Zg. Leskovec smer Soviče;
KKO KC Zg. Leskovec smer Soviče pokriva
naselja Soviče, Repišče, Sp. in Zg. Leskovec,
Veliki Okič, Jurošek in sega do Ljubstave.
6. Pričetek del
Predvideni roki pričetkov in dokončanja
del so:
– MK OK Ptuj Breg–Podlehnik–Žetale–
Videm: pričetek 15. 9. 1997, konec 15. 12.
1997,
– KKO KC Ptuj Breg smer Turnišče: pričetek 15. 9. 1997, konec 15. 12. 1997,
– KKO KC Podlehnik smer Jurovci: pričetek 15. 9. 1997, konec 15. 12. 1997,
– KKO KC Zg. Leskovec smer Soviče:
pričetek 15. 9. 1997, konec 15. 12. 1997,
oziroma: pričetek del 14 dni po predaji
gradbene dokumentacije, konec del 90 dni
po pričetku.
7. Prijave: na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo medkrajevnih in krajevnih telekomunikacijskih kabelskih omrežij in imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokovne kadre in opremo za polaganje in spajanje
telekomunikacijskih kablov ter izkušnje pri
polaganju medkrajevnih, krajevnih in razvodnih kabelskih omrežij.
Ponudba mora vsebovati elemente, smiselne navodilom o pogojih in postopkih za
oddajanje del izvajalcem (Uradno glasilo Telekom Slovenije, št. 5/95).
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih investitorja.

Ob-2976
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova cesta 38, Maribor, objavlja
javni razpis
za izgradnjo: medkrajevnega optičnega
kabla KC Pesnica–KC Zg. Kungota,
krajevnega kabelskega omrežja KC
Pesnica smer Gradiška (ob OK),
medkrajevnega optičnega kabla VC Sl.
Bistrica–KC Pragersko
1. Ivestitor: Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za izgradnjo:
– medkrajevnega optičnega kabla KC Pesnica–KC Zg. Kungota,
– krajevnega kabelskega omrežja KC Pesnica smer Gradiška (ob OK),
– medkrajevnega optičnega kabla VC Sl.
Bistrica–KC Pragersko.
3. Razpisna dokumentacija: tehnično dokumentacijo, popise del in razpisne pogoje
lahko ponudniki dvignejo v Službi za gradnjo in razvoj TK omrežij podjetja Telekom
Slovenije, p.o., PE Maribor, na Titovi cesti
38, soba B214 proti predložitvi dokazila o
plačilu 30.000 SIT na žiro račun podjetja št.
51800-849-28010. Natančnejše informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki pri Ferdinandu Šenu, dipl. inž. el.
v sobi B214 oziroma po telefonu (062)
44-250 od 14. 7. 1997 dalje.
4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša:
– MK OK KC Pesnica–KC Zg. Kungota
– 15 mio SIT,
– KKO KC Pesnica smer Gradiška (ob
OK) – 9 mio SIT,
– MK OK VC Sl. Bistrica–KC Pragersko
– 15 mio SIT.
5. Lokacija objekta:
– MK OK KC Pesnica–Zg. Kungota: trasa MK OK poteka od KC Pesnica v kabelski
kanalizaciji proti Mariboru, zavije na lokalno cesto v smeri Gradiške, ter nadalje poteka
ob regionalni cesti do Zg. Kungote.
– KKO KC Pesnica smer Gradiška (ob
OK): KKO KC Pesnica smer Gradiška poteka ob optičnem kablu do Gradiške.
– MK OK VC Sl. Bistrica–KC Pragersko:
trasa MK OK poteka od VC Sl. Bistrica ob
cesti Sl. Bistrica–Pragersko vse do KC Pragersko.

Ob-2977
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova cesta 38, Maribor, objavlja
javni razpis
za izgradnjo: medkrajevnega optičnega
kabla KC Ptuj Breg–KC Podlehnik–KC
Žetale–KC Videm, krajevnega
kabelskega omrežja KC Ptuj Breg smer
Turnišče, krajevnega kabelskega omrežja
KC Podlehnik smer Jurovci, krajevnega
kabelskega omrežja KC Zg. Leskovec
smer Soviče
1. Ivestitor: Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa
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Investitor si pridržuje pravico, da glede na
ostale kriterije najcenejše ponudbe ne štejejo
za najugodnejše in korigira obseg del glede
na razpisno in projektno dokumentacijo.
9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova cesta 38, Maribor ali biti oddane neposredno v
sobi B216, najkasneje do 12. avgusta 1997
do 12. ure.
Ponudbe morajo biti med seboj neodvisne in predane v enem izvodu v zapečateni
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
izgradnjo... (naziv relacije TK omrežja zajetega v ponudbi)«.
10. Odpiranje ponudb bo 14. avgusta 1997
v konferenčni sobi na lokaciji Telekoma Slovenije p.o., PE Maribor na Titovi cesti 38, s
pričetkom ob 12. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.
11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v roku najkasneje 14
dni po odpiranju ponudb.
Telekom Slovenije p.o., PE Maribor

– po potrebi sodeloval s pravno službo v
državnih organih,
– izdelal povzetek smernice Evropske
Unije,
– izvedel javno predstavitev harmoniziranega tehničnega predpisa,
– objavil novi tehnični predpis na internetu,
– izdal vezano brošuro z razlago novega
tehničnega predpisa v nakladi 500 izvodov.
V okviru sodelovanja v delovni skupini
bo ekspert:
– seznanil člane delovne skupine o načinu pristopa k izdelavi tehničnega predpisa,
– uskladil osnutek tehničnega predpisa s
stališči delovne skupine.
Izdelek je izvajalec dolžan lektorirati in
pravno oblikovati tehnični predpis. Primopredaja mora vsebovati tehnični predpis v
pisni obliki in na disketi ter slovar strokovnih izrazov, ki so uporabljeni v tehničnem
predpisu.
2. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, katerih delavci so eksperti za posamezno smernico in so bili potrjeni s strani delovne skupine za posamezno smernico na Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti. Izvajalci se lahko
javijo tudi za harmonizacijo posamezne
smernice. Cena za opravljeno delo se obračuna glede na število svetovalnih dni po ceni
54.000 SIT za svetovalni dan.
3. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– reference izvajalca, ki morajo biti v
skladu z znanji in izkušnjami za posamezno
smernico;
– zapisnik ali potrdilo o imenovanju za
eksperta s strani ustrezne delovne skupine za
harmonizacijo, ki deluje v koordinaciji Ministrstva za gospodarske dejavnosti;
– terminski plan in vmesne kontrolne točke;
– skupno število svetovalnih dni in materialne stroške.
4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala samo popolne
ponudbe, prejete na naslov Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana. Prijave morajo biti v treh izvodih
v zapečateni ovojnici z ustrezno oznako: »Ne
odpiraj! Prijava na razpis: Delo ekspertov pri
harmonizaciji tehničnih predpisov s predpisi
v Evropski uniji«.
Prijave na razpis morajo prispeti v roku
20 dni po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS za prvo odpiranje ponudb oziroma
do porabe sredstev. Prvo javno odpiranje
ponudb bo prvi delovni dan po preteku roka za predložitev ponudb ob 12. uri na
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti. Naslednja javna odpiranja ponudb bodo vsak
prvi torek v mesecu ob 10. uri na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti. Izvajalci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb. Dodatne informacije posreduje dr. Saša Prešern, tel. 178-3216.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

javni razpis
za izvedbo svetovalnega inženiringa za
izgradnjo Gimnazije s telovadnico na
Ptuju
1. Predmet razpisa in obseg del: izvedba
svetovalnega inženiringa za izgradnjo Gimnazije s telovadnico na Ptuju.
2. Orientacijska vrednost cele investicije:
640 mio SIT (cene 1. 1. 1997).
3. Predviden rok pričetka aktivnosti: takoj.
Predvideni rok dokončanja aktivnosti: do
konca leta 1999.
4. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako
“Gimnazija Ptuj” – Ne odpiraj!, dostavite v
zapečatenem ovoju na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3, Ljubljana.
Rok oddaje ponudb je 11. 8. 1997 do
12. ure (prispelost ponudbe!).
5. Odpiranje ponudb bo 14. 8. 1997 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana.
6. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za
opravljanje dejavnosti),
– reference šolskih objektov v zadnjih
5 letih, katerih investicijska vrednost znaša
več kot 200 mio SIT,
– ponudbena cena z vključenim prometnim davkom naj bo prikazana tudi v % od
inv. vrednosti, (avansov ni),
– opredelitev potrebnih del tokom izvedbe svetovalnega inženiringa,
– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih, ki bodo sodelovali na
nalogi,
– finančni podatki (BON 1, 2, 3), ki ne
smejo biti starejši od 30 dni.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do 25. 7. 1997 med 9. in 12. uro
v prostorih tajništva Ministrstva za šolstvo in
šport, Službe za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– kvaliteta opredelitve potrebnih del pri
izvedbi svetovalnega inženiringa,
– kadri,
– cena.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
vsi udeleženci razpisa pisno obveščeni.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Služba za investicije, tel. 061-212
838.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 39-97-1
Ob-2981
Na podlagi določil uredbe o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Republike
Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96) in prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za »delo ekspertov pri harmonizaciji
tehničnih predpisov s predpisi v Evropski
uniji«
Razpoložljiva sredstva na proračunski postavki 6922 – harmonizacija Slovenske tehnične zakonodaje s tehnično zakonodajo veljavno v državah članicah EU so namenjena
v višini 6,000.000 SIT in na proračunski postavki 6921 – nadomestitev JUS standardov
z obvezno uporabo s tehničnimi predpisi pa
v višini 6,000.000 SIT.
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
financiralo izdelavo harmoniziranih tehničnih predpisov za smernice Evropske Unije
številka
73/23/EEC,
90/396/EEC,
87/404/EEC,
COM(93)319,
94/9/EC,
79/196/EEC, ATEX 118A, 84/525/EEC in
tehnične predpise za pohištvo, iverne plošče
ter klimatske naprave.
Izvajalec – ekspert se zavezuje aktivno
sodelovati v delovni skupini, ki jo organizira
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in izdelati tehnični predpis, ki je usklajen z ustrezno smernico Evropske Unije in vsemi dopolnitvami te smernice. V okviru izdelave tehničnega predpisa bo ekspert:
– izdelal seznam obstoječe zakonodaje
področja, ki ga smernica obravnava,
– izdelal osnutek tehničnega predpisa,
– terminološko uskladil prevod smernice
Evropske Unije,
– revidiral terminološki slovar novih izrazov,
– po potrebi sodeloval s tujim ekspertom,

Ob-2983
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, na podlagi določil zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

Št. 110-1/97
Ob-2986A
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: študija hrupne
obremenjenosti in izdelava predloga
protihrupne zaščite za rekonstrukcijo
magistralne ceste v Murski Soboti
(Cankarjeva ulica)
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Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 14. do 18. 7.
1997. Materialne stroške v višini 3.150 SIT
lahko plačajo na blagajni DDC, soba 105/I
oziroma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838.
Strokovne informacije vam posreduje Mojca
Novak, dipl. inž. (tel. 061-178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.
Predviden rok trajanja del je 2 meseca po
sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika, rok
izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah in
izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 7. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Študija hrupne
obremenjenosti mag. ceste v M. Soboti.” –
M.N.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97
Ob-2986D
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del:
.1
Projekt
PZI
rekonstrukcije
R 321/1121 Lesce-Kamna Gorica-Lipnica
(Lipniška dolina)
Orientacijska
vrednost
del
znaša
3,500.000 SIT.
.2
Idejni projekt rekonstrukcije
R 319/1112 Trebija-Sovodenj
Orientacijska
vrednost
del
znaša
3,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 14. do 18. 7.
1997. Materialne stroške v višini 3.150 SIT
lahko plačajo na blagajni DDC, soba 105/I
oziroma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838.
Strokovne informacije vam posreduje Saša
Kovačič, dipl. inž. (tel. 061-178-83-00).
Predviden rok trajanja del je 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so
ponudbena cena, reference ponudnika, rok
izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah in
izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 7. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za
1. “Projekt PZI rekonstrukcije R 321/1121
Lesce-Kamna Gorica-Lipnica.” – S.K.
2. “Idejni projekt rekonstrukcije R
319/1112 Trebija-Sovodenj.” – S.K.
Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 7. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za
“Sanacija propusta in podp. zidu na cesti
M 10 Ilirska Bistrica–Jelšane.” – D.P.
Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97
Ob-2986B
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: projekt PGD/PZI ureditve
R 319/1109 pododsek Žabnica-Grenc
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 14. do 18. 7.
1997. Materialne stroške v višini 3.150 SIT
lahko plačajo na blagajni DDC, soba 105/I
oziroma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838.
Strokovne informacije vam posreduje Ladi
Wohinz, dipl. inž. (tel. 061-178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.
Predviden rok trajanja del je 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika, rok
izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah in
izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 7. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Projekt
PGD/PZI ureditve R 319 Žabnica-Grenc.” –
L.W.
Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v sejni
sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97
Ob-2986E
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: sanacija propusta in
podpornega zidu na cesti M 10/4 odsek
343 v km 3+312 do km 3+285 na cesti
Ilirska Bistrica–Jelšane
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 14. do 18. 7.
1997. Materialne stroške v višini 3.150 SIT
lahko plačajo na blagajni DDC, soba 105/I
oziroma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838.
Strokovne informacije vam posreduje Dušan
Pirc, grad. teh. (tel. 061-178-83-00).
Orientacijska
vrednost
del
znaša
5,000.000 SIT.
Predviden rok trajanja del je 45 dni po
sklenitvi pogodbe.

Št. 110-1/97
Ob-2986F
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: gradnja mostu čez Mirno v
Puščavi pri Mokronogu na R 326/1162 v
km 3.920
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 14. do 18. 7.
1997. Materialne stroške v višini 6.300 SIT
lahko plačajo na blagajni DDC, soba 105/I
oziroma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838.
Strokovne informacije vam posreduje Brane
Batistič, dipl. inž. (tel. 061-178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.
Predviden rok trajanja del je 4 mesece po
sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika, rok
izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah in
izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 8. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Gradnja mostu
čez Mirno v Puščavi pri Mokronogu.”-B.B.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v sejni
sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/97
Ob-2986G
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: sanacija mostu čez
Polskavo v Zgornji Polskavi na cesti M
10, odsek 274, km 10.180
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Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 14. do 18. 7.
1997. Materialne stroške v višini 6.300 SIT
lahko plačajo na blagajni DDC, soba 105/I
oziroma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838.
Strokovne informacije vam posreduje Boris
Tekavec, dipl. inž. (tel. 061-178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.
Predviden rok trajanja del je 4,5 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika, rok
izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah in
izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 8. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija mostu
čez Polskavo v Zgornji Polskavi na cesti
M 10.” – B.T.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97
Ob-2986I
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: sanacija mostu čez
Hudournik v Podčeli (Sušec-Podsela)
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 14. do 18. 7.
1997. Materialne stroške v višini 6.300 SIT
lahko plačajo na blagajni DDC, soba 105/I
oziroma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838.
Strokovne informacije vam posreduje Sašo
Pirc, grad. teh. (tel. 061-178-83-00).
Orientacijska
vrednost
del
znaša
16,000.000 SIT.
Predviden rok trajanja del je 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so
ponudbena cena, reference ponudnika, rok
izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah in
izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 8. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija mostu
čez Hudournik v Podčeli.” – S.P.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 8. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija podvoza v Harijah skupno z podpornim zidom.” –
D.P.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 8. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97
Ob-2986H
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: sanacija mostu čez Savo
Bohinjko v Mojstrani
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 14. do 18. 7.
1997. Materialne stroške v višini 6.300 SIT
lahko plačajo na blagajni DDC, soba 105/I
oziroma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838.
Strokovne informacije vam posreduje Marko
Žitnik, dipl. inž. (tel. 061-178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.
Predviden rok trajanja del je 4 mesece po
sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika, rok
izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah in
izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 8. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija mostu
čez Savo Bohinjko v Mojstrani.” – M.Ž.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97
Ob-2986J
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: sanacija podvoza v
Harijah skupno z podpornim zidom na
cesti R-381 odsek 1379 v km 6+700
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 14. do 18. 7.
1997. Materialne stroške v višini 6.300 SIT
lahko plačajo na blagajni DDC, soba 105/I
oziroma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838.
Strokovne informacije vam posreduje Dušan
Pirc, grad. teh. (tel. 061-178-83-00).
Orientacijska
vrednost
del
znaša
18,000.000 SIT.
Predviden rok trajanja del je 2 meseca po
sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so
ponudbena cena, reference ponudnika, rok
izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah in
izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 8. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.

Št. 110-1/97
Ob-2986K
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: sanacija plazov na
R 321c/1129 Sorica-Petrovo Brdo
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 14. do 18. 7.
1997. Materialne stroške v višini 6.300 SIT
lahko plačajo na blagajni DDC, soba 105/I
oziroma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838.
Strokovne informacije vam posreduje Brane
Vlaj, dipl. inž. (tel. 061-178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.
Predviden rok trajanja del je 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika, rok
izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah in
izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 8. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija plazov
na R 321c/1129 Sorica-Petrovo Brdo.” – B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v sejni
sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/97
Ob-2986L
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: zaporni sloji in površinske
prevleke – tankoslojne
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 14. do 18. 7.
1997. Materialne stroške v višini 3.150 SIT
lahko plačajo na blagajni DDC, soba 105/I
oziroma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838.
Strokovne informacije vam posreduje Janez
Mikolič, grad. teh. (tel. 061-178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.
Predviden rok trajanja del je 2 meseca po
sklenitvi pogodbe.
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Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika, rok
izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah in
izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 8. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Zaporni sloji in
površinske prevleke.” – J.M.
Javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

javnosti, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju MGD), ponovno objavlja
javni razpis
za oblikovanje sistema znakov kakovosti
gostinskih nastanitvenih obratov
1. Cilj razpisa
Cilj tega razpisa je zagotoviti enoten sistem jasnega in za turista razpoznavnega označevanja prenočitvenih obratov s pomočjo
piktogramov in podobnih grafičnih in tehničnih rešitev, ob upoštevanju elementov celostne podobe turistične ponudbe Slovenije.
2. Predmet javnega naročila
MGD, razpisuje izvedbo storitev oblikovanja sistema uradnega označevanja kategorije, kakovosti in specializacije nastanitvenih
gostinskih obratov, ki ga sestavljajo:
– znak za označitev kategorije nastanitvenih gostinskih obratov,
– znak za označitev kakovosti kategoriziranih nastanitvenih gostinskih obratov,
– znak za označitev specializacije nastanitvenih gostinskih obratov,
– znak za označitev kategorije nastanitvenih obratov na kmetijah,
– znak za označitev kakovosti marin.
2.1. Ponudniki morajo predložiti osnutke
rešitev za posamezen znak in kombinacijo
znakov za prenočitveni obrat glede na:
– število zvezdic (od 1-5),
– število zvezdic (od 3-5) v kombinaciji z
znakom za kakovost,
– število zvezdic (od 3-5) v kombinaciji z
znakom za kakovost in z (od 1-3) znaki za
specializacijo prenočitvenega obrata.
Zahtevana vsebina znakov in način uradnega označevanja kakovosti sta podrobneje
opredeljena v pravilniku o merilih in načinu
kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
(Ur. l. RS, št. 29/97), ki so ga ponudniki dolžni upoštevati pri pripravi ponudbenih rešitev.
2.2. Ponudba mora vsebovati tudi:
– rešitve za postavitev kombinacij znakov na objektu v skupini in rešitev primera,
ko gre samo za označitev kategorije (od 1-5
zvezdic),
– rešitve glede velikosti posameznih znakov in njihovo medsebojno razmerje,
– rešitve za uradno označitev znaka,
– ponuditi predlog tehničnih rešitev glede vrste materiala, izbire najustreznejšega
vidnega mesta označevanja na objektu, v objektu in na informativnih tiskovinah – brošurah,
– upoštevati možnost izdelave znakov v
Sloveniji,
– navesti okvirno ceno produkcije končnega izdelka.
Storitve, ki so predmet tega javnega naročila, se nanašajo na izdelavo osnutkov rešitev za posamezne znake in za druge zahtevane elemente iz tega razpisa.
3. Orientacijska vrednost naročila
Vrednost naročila, brez produkcije končnega izdelka, znaša 3,000.000 SIT.
4. Ponudbeni dokumenti
Poleg zahtevanih rešitev iz 2. točke mora
ponudbena dokumentacija vsebovati:
4.1. dokazilo o imenu, sedežu in matični
številki pravne osebe iz registra organizacij
in obrti Statističnega urada Vlade Republike
Slovenije ter davčno številko. Za fizične osebe pa osebni podatki in dokazilo o državljanstvu ter davčno številko,
4.2. ponudbeni predračun s specifikacijo
in višino stroškov ter z roki za izplačilo,
4.3. podpisan vzorec pogodbe,

4.4. reference ponudnika in njegovih sodelavcev o izvedenih projektih,
4.5. predlog o načinu sodelovanja z naročnikom do končne izvedbe naročila,
4.6. terminski plan izvajanja del,
4.7. podatke o odgovorni osebi za izvedbo javnega naročila.
5. Merila za izbor
Ponudbena dokumentacija mora celovito
predstaviti ponudbo. V okviru veljavnih ponudb bo izvajalec izbran na podlagi:
– izpolnjevanja zahtev iz 2., 3. in 4. točke
tega razpisa,
– skladnosti predlogov rešitev z zahtevami pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin,
– jasnosti in razpoznavnosti znakov,
– upoštevanja funkcioniranja znakov v celostnem sistemu označevanja,
– izvedljivosti in praktičnosti,
– primerjave rešitev z že uveljavljenimi
in razpoznavnimi znaki v turistično razvitih
državah,
– upoštevanja koncepta celostne podobe
turistične ponudbe Slovenije.
5.1. Strokovna komisija za izbor izvajalca
Izbor ponudb bo opravila strokovna komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja oblikovanja, likovne umetnosti, arhitekture, marketinga, turizma, okolja, kulture
in državne uprave ter varstva potrošnikov v
sestavi:
– Jani Bavčer, predsednik Društva oblikovalcev Slovenije,
– Miljenko Licul, Društvo oblikovalcev
Slovenije,
– Prof. Vladimir Pezdirc, Oddelek za oblikovanje pri Akademiji za likovno umetnost,
– Doc. Dr. Zlatko Jančič, Fakulteta za
družbene vede,
– Miro Pretnar, sekretar Združenja za turizem in gostinstvo Gospodarske zbornice
Slovenije,
– Franci Križan, direktor Centra za promocijo Slovenije,
– Milena Kulovec, višja upravna delavka
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo,
– Stane Bizjak, višji upravni delavec Ministrstva za gospodarske dejavnosti.
6. Rok za predložitve ponudb je 30. 8.
1997.
Ponudba mora biti oddana po pošti ali v
glavni pisarni MGD v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisan naslov naročnika in
oznaka “Ne odpiraj! Prijava na razpis za kategorizacijo”. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov ponudnika.
Če ponudnik prijavi več ponudb, mora
biti vsaka ponudba v svojem ovitku, na katerem mora biti označeno skupno število ponudb in zaporedna številka ponudbe.
7. Javno odpiranje ponudb bo v Ljubljani, dne 4. 9. 1997 ob 10. uri na sedežu MGD.
8. Rok za obvestilo o izidu razpisa
O končni izbiri izvajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 15. 9. 1997.
9. Informacije o razpisu dajeta: Stane Bizjak in Nataša Pobega, MGD, tel. št.
061/1783213, 1783297, 1783294.
Podrobnejša pojasnila o razpisu in obrazložitve pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin bodo
dane na razgovoru z naročnikom, ki bo dne
25. 7. 1997, ob 10. uri na sedežu MGD.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Ljubljana

Št. 110-1/97
Ob-2986M
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: ureditev vozišča
R 322a/1140 Mengeš-Duplica in
semaforizacija pešprehoda na R 332/1139
v Mengšu
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 14. do 18. 7.
1997. Materialne stroške v višini 3.150 SIT
lahko plačajo na blagajni DDC, soba 105/I
oziroma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838.
Strokovne informacije vam posreduje Tibor
Praprotnik, dipl. inž. (tel. 061-178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
14,000.000 SIT.
Predviden rok trajanja del je 2 meseca po
sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika, rok
izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah in
izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 8. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Ureditev vozišča R 322a/1140 Mengeš-Duplica.” – T.P.
Javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Ob-2988
Na podlagi 18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odredbi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in uredbe o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Republike
Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 5/97), Ministrstvo za gospodarske de-
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Sklepi o izbiri najugodnejšega ponudnika
Ob-2925
Na podlagi 55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, telefon 1782-211.
2. Predmet javnega naročila
Nakup šolskih učbenikov za srednje šole in sicer:
Avtor

Naslov

J. Toporišič
J. Dular in drugi
J. Dular, T. Korošec
J. Dular, T. Korošec
P. Kolšek in drugi
P. Kolšek in drugi
P. Kolšek in drugi
P. Kolšek in drugi
J. Kos
M. Jurak
M. Jurak
T. Marčetić
T. Marčetić
T. Marčetić
G. Batušić, Y. Vrhovac
G. Batušić, Y. Vrhovac
G. Batušić, Y. Vrhovac
A. Šašel
I. Orešič

SLOVENSKI JEZIK IN SPOROČANJE 1
SLOVENSKI JEZIK 2
SLOVENSKI JEZIK 3
SLOVENSKI JEZIK 4
BERILO 1
BERILO 2
BERILO 3
BERILO 4
KNJIŽEVNOST
LITERATURES IN ENGLISH 1
LITERATURES IN ENGLISH 2
ÜBERLEGE UND SAGE ES AUF DEUTSCH 3
ÜBERLEGE UND SAGE ES AUF DEUTSCH 3
ÜBERLEGE UND SAGE ES AUF DEUTSCH 4
REFLECHIS ET DIS LE EN FRANÇAIS 3
REFLECHIS ET DIS LE EN FRANÇAIS 3
REFLECHIS ET DIS LE EN FRANÇAIS 4
FUNDAMENTA LATINA III
NEMŠKO STROKOVNO BERILO ZA AGROŽIVILSTVO
Skupaj

3. Vrednost dodeljenega naročila
26,033.205,30 SIT.
4. Utemeljitev izbire ponudnika
Za navedene učbenike je edini založnik
učbenikov v Republiki Sloveniji Založba
Obzorja, p.o., Maribor.
Ker na tržišču obstaja le en usposobljen
ponudnik, ki je zaščitil svoje pravice izdajanja navedenih učbenikov, mu Ministrstvo
za šolstvo in šport oddaja javno naročilo z
neposredno pogodbo.
Ministrstvo za šolstvo in šport RS
Ljubljana
Št 02-22/13-97
Ob-2969
Psihiatrična bolnišnica Idrija na osnovi določila 42. člena ZJN objavlja, da je bil
po ocenjenih ponudbah javnega razpisa za
dobavo bolniških postelj in omaric izbran,
kot najugodnejši ponudnik INCOM GROUP
d.o.o., Podjetje za inženiring, proizvodnjo
in trgovino, Cesta na Bokalce 3, 1000 Ljubljana.
Psihiatrična bolnišnica Idrija

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Št. 869/97
Ob-2963
Uprava družbe Investbiro Koper, d.d.,
preklicuje
2. sejo skupščine družbe Investbiro
Koper, d.d.,
ki je bila sklicana dne 29. 7. 1997 ob
12.30 v sejni dvorani Dijaškega doma in v
skladu z 283. členom zakona o gospodar-

skih družbah in 7.3. točko statuta Investbiro
Koper, d.d., Koper, Trg Brolo 12 ponovno
sklicuje
2. sejo skupščine
družbe Investbiro Koper, d.d.,
ki bo dne 2. 9. 1997 ob 16.30 v sejni
dvorani Dijaškega doma v Kopru, Cankarjeva ulica 5, z naslednjim dnevnim redom:
1. Imenovanje delovnega predsedstva in
potrditev notarja.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine, dve preštevalki glasov in notar.
2. Sprejem letnega poročila uprave z
mnenjem revizorske hiše za leto 1996.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
o poslovanju v letu 1996 v naslednjih postavkah kot jih izkazuje revidiran izkaz stanja na dan 31. 12. 1996:
v tisoč SIT
– stalna sredstva
182.207,
– gibljiva sredstva
131.119,
– skupaj aktiva
313.326,
– kapital
228.170,
– dolgoročne obveznosti
19.203,
– kratkoročne obveznosti
65.953,
– skupaj pasiva
313.326.
3. Predlog razporeditve dobička za leto
1996.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1996 v
višini 11,670.402,02 SIT se razporedi za
kritje izgube iz preteklih let.
4. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov za leto 1997 se imenuje revizijska družba Audit, d.o.o., iz Murske Sobote.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov pod 1., 2. in 3. točko
predlagata uprava in nadzorni svet, predlog
sklepa pod 4. točko predlaga nadzorni svet.

Cena

Naročilo

Skupaj

1.359,60
1.589,20
1.383,90
1.524,30
1.533,70
1.825,00
1.788,70
1.738,70
2.429,30
2.373,00
2.541,00
1.174,00
924,00
1.221,00
2.175,00
1.534,80
2.205,80
1.718,00
785,80

140
180
1675
3067
220
419
3339
4252
1568
25
26
30
6
16
4
4
9
37
4
15021

190.344,00
286.056,00
2,318.032,50
4,675.028,10
337.414,00
764.675,00
5,972.469,30
7,392.952,40
3,809.142,40
59.325,00
66.066,00
35.220,00
5.544,00
19.536,00
8.700,00
6.139,20
19.852,20
63.566,00
3.143,20
26,033.205,30

Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu uprave družbe
vsak delovni dan od 8. do 13. ure po objavi
tega sklica v Uradnem listu RS do dneva
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako A, B, C in D oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti predloženo družbi pred
zasedanjem skupščine.
Delničarje prosimo, da prevzamejo glasovnice najkasneje eno uro pred začetkom
skupščine zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnosti.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri v istem prostoru.
Takrat bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Investbiro Koper, d.d.,
uprava družbe
Ob-2937
Gradnja investicijskih objektov, d.d.,
Ljubljana sklicuje
9. redno sejo skupščine
delničarjev delniške družbe IBL sistemi,
ki bo v torek, 12. avgusta 1997, ob
15. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ter imenovanje
skupščinskih komisij, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje skupščinske komisije, zapisnikarja in notarja.
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2. Potrditev zapisnika zadnje seje
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi zapisnik 8. redne seje z dne 29. 7. 1996.
3. Potrditev poročila o popisu sredstev,
terjatev in obveznosti po stanju na dan
31. 12. 1996.
Predlog sklepa: skupščina potrdi poročilo o popisu sredstev, terjatev in obveznosti
po stanju na dan 31. 12. 1996.
4. Poslovno poročilo za obdobje januar–
december 1996 in potrditev izkaza uspeha
za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 1996 in bilance stanja per 31. 12. 1996.
Predlog sklepa:
a) skupščina sprejme poslovno poročilo
za obdobje januar–december 1996 in potrdi
izkaz uspeha za obdobje 1. 1. do 31. 12.
1996,
b) skupščina potrdi bilanco stanja per
31. 12. 1996.
5. Potrditev razporeditve čistega dobička.
Predlog sklepa: skupščina potrdi razporeditev nerazporejenega čistega dobička.
Nerazporejeni čisti dobiček se razporedi:
– za rezerve – 92,052.000 SIT,
– ostane nerazporejeno – 586,538.000
SIT.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagane spremembe statuta.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Seja skupščine delničarjev bo v Restavraciji poslovnega centra IBL sistemi, Ljubljana, Železna cesta 18.
Seje se lahko v skladu s statutom družbe
udeleži pooblaščena oseba, ki se izkaže z
overjenim pooblastilom.
Materiali za skupščino so na vpogled pri
predsedniku nadzornega sveta (F. Cundru)
in v tajništvu vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.
IBL sistemi, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu uprave družbe
vsak delovni dan med 8. in 13. uro po objavi
tega sklica v Uradnem listu RS do dneva
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic družbe sami ali pa svoje pravice uresničujejo po pooblaščencu. Pooblastilo mora
biti dano pooblaščencu v pisni obliki in ostane shranjeno v delniški družbi.
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci imajo pravico udeležbe na skupščini, če najmanj eno uro pred zasedanjem
skupščine prijavijo udeležbo na skupščini
ter deponirajo pooblastilo za zastopanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovno skliče ob
15.30 in veljavno odloča, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Instalacije, d.d., Ajdovščina
predsednik uprave

zasedanjem skupščine zaradi razdelitve glasovnic in pregleda pooblastil.
Pionir, Keramika
Novo mesto
nadzorni svet, d.d.

Ob-2938
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 10. člena statuta družbe
Instalacije, d.d., Ajdovščina iz Ajdovščine,
Goriška c. 66, sklicujem
1. sejo skupščine
družbe Instalacije, d.d., Ajdovščina,
ki bo dne 25. avgusta 1997 ob 15. uri na
sedežu uprave družbe v Ajdovščini, Goriška
c. 66, z naslednjim dnevnim redom.
1. Imenovanje delovnega predsedstva in
potrditev notarja.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine, preštevalec glasov in notar.
2. Sprejem letnega poročila uprave z
mnenjem revizorske hiše za leto 1996.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1996 ter
revizorjevo poročilo o revidiranju računovodskih izkazov za leto 1996.
3. Sklepanje o razdelitvi dobička
Predlog sklepa: sprejme se predlog uprave za razdelitev dobička za leto 1996.
4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: sprejme se predlog uprave za imenovanje revizorske hiše Podboršek Revizijska družba, k.d., Ljubljana.

Št. 154/97
Ob-2939
Nadzorni svet družbe Pionir Keramika,
d.d., na podlagi določil 16. in 33. člena statuta in sklepov seje z dne 30. 6. 1997 sklicuje
8. zasedanje skupščine
delničarjev družbe Pionir Keramika
Novo mesto, d.d., Klemenčičeva 15, Novo
mesto,
ki bo dne 22. 8. 1997 ob 12. uri na sedežu družbe Klemenčičeva 15.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine.
3. Izvolitev notarja.
Predlog sklepa: za notarja se izvoli Tiran
Andrej, notar.
4. Obravnava letnega poročila, računovodskega izkaza o poslovanju v letu 1996.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
in računovodski izkaz o poslovanju družbe
za leto 1996 v predlagani obliki.
5. Obravnava in potrditev revizijskega
poročila o računovodskem izkazu za leto
1996.
Predlog sklepa: potrdi se revizijsko poročilo podjetja Dinamic, d.o.o., o revidiranju računovodskega izkaza za leto 1996.
6. Obravnava predlogov nadzornega sveta in uprave o nadaljnjem poslovanju
družbe.
Predlog sklepa: potrdi se predlog nadzornega sveta in uprave o nadaljnjem poslovanju družbe.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Celotno gradivo za skupščino je na razpolago vsem delničarjem v tajništvu družbe
vsak delovni dan med 9. in 13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
vpisani v delniško knjigo družbe, ki najmanj 15 dni pred sejo skupščine dostavijo
direktorju družbe izjavo, da bodo sodelovali na skupščini.
Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 15% zastopanega kapitala.
Kolikor v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
25. 8. 1997 ob 12. uri v istih prostorih.
Vse vabljene delničarje prosimo, da pridejo na sejo skupščine vsaj pol ure pred

Ob-2943
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe sklicujem
3. skupščino
delniške družbe Triglav konfekcija
Kranj, d.d.,
ki bo dne 21. 8. 1997 ob 15. uri na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in določi notar in zapisnikar po
predlogu uprave.
2. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo se imenuje predlagana revizijska družba.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
in sklepanje o kritju izgube za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996. Ugotovljena izguba za leto
1996 se krije po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kranju, Savska cesta 34, in sicer vse delovnike razen sobote od 11. do 14. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B in D, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Udeležba na skupščini je pogojena s
predložitvijo potrdila o delnicah pri vstopu
v prostor, kjer bo potekala skupščina.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in člani nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.
Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje naslednjega dne ob isti
uri, v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice.
Pooblastilo mora biti pisno.
Triglav konfekcija Kranj, d.d.,
uprava
Št. 302
Ob-2959
Na podlagi določbe 20. člena statuta
družbe Gramiz, d.d., Kočevje, sklicujem
2. skupščino
družbe Gramiz, d.d., Kočevje,
ki bo v ponedeljek, dne 18. 8. 1997 ob
12. uri na sedežu družbe z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
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Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine: predsednik, preštevalca glasov in potrdi notar po predlogu uprave.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. Letno poročilo za leto 1996 z razporeditvijo dobička ter načrtom delovanja družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1996, predlagana razporeditev
dobička za leto 1996 in načrt delovanja
družbe za leto 1997 po predlogu uprave.
4. Obravnava poročila revizorja za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo revizorja za poslovno leto 1996.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje predlagana revizijska hiša.
6. Predlog spremembe 20. člena statuta
družbe.
Predlog sklepa: spremeni se besedilo
20. člena statuta v predloženem tekstu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošni službi
podjetja vsak delovnik v času od 13. do
14. ure.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihov zastopnik ali pooblaščenec, ki tri dni
pred skupščino pisno prijavi svojo udeležbo. Udeležbo se prijavi v splošni službi
družbe v Kočevju, Ob Mahovniški c. 11.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
javno z dvigom rok.
Pozivamo udeležence, da se javijo na
sedežu družbe najmanj pol ure pred pričetkom skupščine. Udeleženci skupščine se
morajo podpisati na seznam udeležencev.
Vabljene prosimo, da svoje pripombe in
spreminjevalne predloge pisno s priporočeno pošiljko sporočijo v sedmih dneh od dne
objave sklica ter s tem omogočijo upravi in
nadzornemu svetu pravočasno pripravo njunih stališč.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina zopet sestane, ter je
sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gramiz, d.d., Kočevje
uprava družbe

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe, razen dopolnitve statuta družbe z novim poglavjem oziroma z novimi 5.1., 5.2. in 5.3.
točkami ter 6.8. (7.8.) točke, ki se spremeni
kot sledi: »Nadzorni svet odloča z večino
oddanih glasov.«
Obrazložitev: obveznost oblikovanja
sklada lastnih delnic in namen oblikovanja
sklada lastnih delnic določa zakon o gospodarskih družbah, poleg tega pa o oblikovanju sklada lastnih delnic odloča skupščina s
posebnim sklepom, zato določbe o skladu
lastnih delnic ne sodijo v statut. V skladu s
tretjim odstavkom 271. člena zakona o gospodarskih družbah je za veljavnost sklepa
nadzornega sveta potrebna večina oddanih
glasov.
Stališče začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta
Določbe 5.1., 5.2. in 5.3. o oblikovanju
sklada lastnih delnic so v statutu zaradi tega, ker ima statutarna ureditev tega vprašanja trajnejši pomen, saj je za spremembo
statuta potrebna tričetrtinska večina, za
skupščiniski sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic pa le navadna večina. Stališče
začasne uprave in začasnega nadzornega
sveta je, da se nasprotni predlog ne sprejme.
V zvezi z odločanjem nadzornega sveta
v 6.8. (7.8.) točki ima družba ERA, d.d.,
bolj natančno določen način odločanja, ki je
v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. Stališče začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta je, da se nasprotni predlog ne sprejme.
6. točka dnevnega reda: obravnava in
sprejem sklepa o oblikovanju sklada lastnih
delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic v višini 20,000.000 SIT oziroma 2,8%
osnovnega kapitala za pridobivanje lastnih
delnic za namene prve alinee 240. člena
zakona o gospodarskih družbah. Sklad se
oblikuje iz rezerv, ki presegajo 10% osnovnega kapitala. Družba pridobiva lastne delnice v skladu s pravilnikom o kriterijih za
pridobitev lastnih delnic in načinu nadzora
nad transakcijami in odsvojitvami lastnih
delnic, ki ga sprejme nadzorni svet.
Obrazložitev: predlog uprave in nadzornega sveta je nepopoln, saj ne opredeljuje
višine in vira za oblikovanje sklada lastnih
delnic. Iz predloga sklepa k 8. točki pa izhaja, da se del dobička v višini 20,000.000
SIT razporedi na sklad lastnih delnic. Ker
obvezne rezerve dosegajo že 30,25% osnovnega kapitala, predlagamo, da se sklad
lastnih delnic oblikuje iz presežka rezerv.
Stališče začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta
Nameni o oblikovanju sklada lastnih delnic so razvidni v predlaganih spremembah
statuta in to samo v skladu z 240. členom
zakona o gospodarskih družbah. Predlagatelju se zdi smiselno, da se v skupščinskem
sklepu določi le okvirna višina, ki pa znaša
do 10% osnovnega kapitala, sicer bi moral
ob vsaki večji potrebi ponovno sprejemati
skupščinske sklepe. Nadzor nad pridobivanjem in nad transakcijami lastnih delnic pa
ima po predvidenih spremembah statuta
nadzorni svet. Oblikovanje sklada lastnih
delnic iz rezerv ni primerno, saj se rezerve
oblikujejo za druge namene – pokrivanje

morebitnih izgub, kar je tudi njihov osnovni
namen in predlagatelj meni, da je najbolj
racionalna oblika oblikovanja sklada lastnih delnic iz dobička.
Stališče začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta je, da se nasprotni predlog ne sprejme.
8. točka dnevnega reda: sprejem sklepa
o ugotovitvi in delitvi čistega dobička za
leta 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa
Dobiček za leto 1993, 1994, 1995 in
1996 se razdeli:
1. 39,414.140 SIT se razporedi na rezerve,
2. 39,414.146,05 SIT ostane kot nerazporejen dobiček.
Obrazložitev: sklad nasprotuje predlagani delitvi dobička uprave in nadzornega sveta. Razlogi so opredeljeni v obrazložitvi nasprotnega predloga k sklepu o oblikovanju
sklada lastnih delnic.
Stališče začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata delničarjem, da ne sprejmejo nasprotnega predloga o delitvi dobička, in da
sprejmejo prvotno predlagano delitev dobička, ki predvideva tudi del dobička za
sklad lastnih delnic, kar je tudi v skladu s
strategijo in razvojem delniške družbe ERA.
ERA, d.d., Velenje
začasna uprava

Št. 900133/97
Ob-2957
V skladu z 287. in 288. členom zakona o
gospodarskih družbah začasna uprava in začasni nadzorni svet družbe ERA Trgovina
z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d.,
Velenje sporoča
nasprotne predloge delničarjev
Delničar Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana upravi družbe sporoča, da
vlaga nasprotne predloge k 5. 6. in 8. točki
dnevnega reda seje skupščine družbe ERA
Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, ki bo 22. 7. 1997 in da bo
poskušal ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegove nasprotne predloge.
5. točka dnevnega reda: obravnava in
sprejem sprememb statuta družbe.

Ob-2958
V skladu 288. in 289. členom zakona o
gospodarskih družbah uprava Kolinske,
prehrambene industrije, d.d., Ljubljana
dne 4. 7. 1997 sporoča
nasprotna predloga delničarjev
Delničar LB Maksima upravi družbe sporoča, da vlaga nasprotna predloga k 7. in 8.
točki dnevnega reda 3. seje skupščine Kolinske, d.d., Ljubljana in da bo poskušal
ostale delničarje prepričati, da bodo na
skupščini glasovali za njegove nasprotne
predloge.
Nasprotna predloga sta:
7. točka dnevnega reda: razrešitev člana
nadzornega sveta.
Nasprotni predlog sklepa glasi: predlagani član nadzornega sveta se ne razreši.
Stališče uprave: uprava ne nasprotuje
glasovanju o nasprotnem predlogu in prepušča sprejem odločitve glasovanju na
skupščini, vendar podpira v sklicu objavljeni predlog.
V primeru, da bo nasprotni predlog pod
7. točko preglasovan, in bo izglasovan predlog nadzornega sveta, LB Maksima vlaga še
naslednji nasprotni predlog:
8. točka dnevnega reda: predlog za izvolitev člana nadzornega sveta.
Nasprotni predlog sklepa glasi: za člana
nadzornega sveta se izvoli mag. Miro Golubič.
Stališče uprave: uprava ne nasprotuje
glasovanju o nasprotnemu predlogu in prepušča sprejem odločitve glasovanju na
skupščini, vendar podpira v sklicu objavljeni predlog.
Kolinska, d.d.,
uprava
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5. Predlog programov oziroma projektov s področja ljubiteljske dejavnosti bo zbiral Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi razpisov, ki jih bo objavil v
skladu s svojimi internimi pravili.

Razne objave

II. Predlagatelji

Ob-2935
Na podlagi 18., 19. in 20. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) Ministrstvo za
kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje,
sofinanciranje ali subvencioniranje
kulturnih programov in projektov, ki jih
bo v letu 1998 financirala Republika
Sovenija iz dela proračuna,
namenjenega za kulturo
I. Področja kulturnih programov in projektov
1. Ministrstvo zbira predloge z naslednjih področij:
– književnost, gledališko scenska dejavnost, glasba, ples in balet, likovna dejavnost, založništvo (knjige, revije), radio in
televizija ter t.i. multimedialni projekti, ki
združujejo omenjena področja;
– del splošnoizobraževalnega knjižničarstva, ki spada v pristojnost države ter
program Narodne in univerzitetne knjižnice
Ljubljana in knjižničnoinformacijske mreže
s tega področja;
– posredovanje kulturnih vrednot;
– kulturno delovanje narodnih skupnosti, Romov in priseljencev v Republiki Sloveniji;
– kulturno delovanje Slovencev, ki žive
zunaj Republike Slovenije;
– mednarodno kulturno sodelovanje;
– raziskovalne naloge s področja kulture;
– druge naloge, ki smiselno izhajajo z
omenjenih področij.
2. Predloge za področje varstva kulturne
dediščine (tudi za mednarodno sodelovanje) zbira Uprava Republike Slovenije za
kulturno dediščino.
3. Razpis za štipendije bo objavljen posebej.
4. Predloge programov in projektov s področja kinematografije (in videa) bo zbiral
Filmski sklad Republike Slovenije na podlagi razpisov, ki jih bo objavil v skladu s
svojimi internimi pravili. Predloge financiranja programov Filmskega studija Viba
film in Slovenske kinoteke ter financiranja
obveznosti, ki izhajajo iz sodelovanja z mednarodnimi vladnimi organizacijami, zbira
Ministrstvo za kulturo.

Predloge programov in posameznih projektov lahko pošljejo vse pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje
kulturnoumetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih vrednot, samostojni ustvarjalci
s področja kulture, kulturnoumetniška in druga društva, ki imajo v svojih ustanovnih aktih določeno opravljanje kulturne dejavnosti
ter njihove zveze, v primeru avtorskih projektov pa tudi njihovi avtorji.
Javni zavodi v razpisni prijavi navedejo
tudi svoje predloge za financiranje stalnih
neprogramskih stroškov. V skladu z 20. členom zakona o zagotavljanju javnega interesa na področju kulture lahko za kritje neprogramskih stroškov kandidirajo tudi izvajalci, ki niso javni zavodi, a s svojimi programi trajneje zadovoljujejo kulturne
potrebe na posameznem področju.
Na področju varovanja kulturne dediščine prijavijo program in posamezne projekte
javni zavodi, ki so zakonsko pooblaščeni za
opravljanje te dejavnosti (javni zavodi za
varstvo dediščine, arhivi, muzeji, knjižnice)
ter društva in zveze s področja varovanja
dediščine, ki imajo v svojih ustanovnih aktih določeno opravljanje teh dejavnosti.
Predloge lahko predložijo tudi lastniki
in upravljalci kulturnih spomenikov ter tiste
pravne osebe, ki izkažejo pravni interes.
Na področju založništva lahko svoje programe prijavijo tudi založniki in organizacije, ki se ukvarjajo z izdajanjem slovenske
književnosti v zamejstvu in izseljenstvu, ter
samozaložniki.
V skladu z načelom avtonomije kolektivnega subjekta ter s 64. členom ustave
Republike Slovenije in zakona o narodnih
skupnostih prijavita programe kulturne dejavnosti narodnih skupnosti v Sloveniji
Obalna samoupravna italijanska narodna
skupnost in Pomurska narodna skupnost, ki
v prijavi upoštevata določbe Sporazuma o
medsebojnem razmerju (1996).
Pripadniki romske skupnosti v Sloveniji
prijavijo svoje kulturne programe preko
Zveze romskih društev Slovenije, Sklada RS
za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali preko
Društva za razvijanje prostovoljnega in preventivnega dela.
Pred obravnavo na Ministrstvu za kulturo bo romske kulturne programe uskladila
Zveza romskih društev Slovenije.
Ljubiteljski kulturni programi drugih etničnih skupnosti in priseljencev se posredujejo preko Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti.
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III. Izbira predlogov
Postopke za izbiro predlogov kulturnih
programov in projektov bo določal pravilnik Ministrstva za kulturo RS o postopkih
za izbiro kulturnih programov oziroma projektov, ki se financirajo, sofinancirajo ali
subvencionirajo iz državnega proračuna.
Merila za oblikovanje programov in izbiro
projektov bo določil minister za kulturo.
Ministrstvo bo predlog programa pripravljalo s pomočjo strokovnih skupin za
posamezna področja kulturnih dejavnosti.
Le izjemoma, v skladu s tretjim odstavkom 18. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, bo mogoče (so)financiranje kulturnega programa ali
projekta, ki ga predlagatelj ne bo prijavil
pod pogoji iz tega javnega razpisa (v primeru, da gre za posebno pomemben program
ali projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej
načrtovati).
IV. Način prijave programov in projektov
Predlagatelji lahko dobijo razpisno dokumentacijo (obrazce za pripravo predlogov in merila ter kriterije po posameznih
področjih) na sedežih upravnih enot in v
vložišču Ministrstva za kulturo v času uradnih ur (vsak ponedeljek, sredo in petek med
10. in 13. uro).
Rok za oddajo predlogov je 1. oktober
1997. Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih (za področja, za katera obstojajo), in poslani na naslov: Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo,
Ljubljana, Cankarjeva 5. Predlogi morajo
biti oddani v zaprtih ovojnicah, na katerih
mora biti podana:
– oznaka za program 1998 ter oznaka
področja (npr: gledališče, glasba, mednarodno sodelovanje itd.) in
– naziv (ime) predlagatelja (na hrbtni
strani).
Predlogi za področje kulturne dediščine
morajo biti poslani na ustreznih prijavnih
obrazcih (za področja, za katera obstojajo),
na naslov: Uprava Republike Slovenije za
kulturno dediščino, Ljubljana, Plečnikov trg
2. Predlogi morajo biti oddani v zaprtih
ovojnicah, na katerih mora biti podana:
– oznaka za program 1998 ter oznaka
področja (npr. arhivsko, muzejsko, mednarodno itd.) in
– naziv (ime) predlagatelja (na hrbtni
strani).
Ministrstvo bo predlagatelje obvestilo o
izboru najkasneje dva meseca po sprejetju
državnega proračuna za leto 1998.
Ministrstvo za kulturo
Ob-2968
Občina Jesenice objavlja na podlagi
3. člena odloka o koncesiji za opravljanje
dejavnosti javnega mestnega prometa in šol-
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skih prevozov na območju Občine Jesenice
(Ur. l. RS, št. 37/96 in 16/97) objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
dejavnosti javnega mestnega prometa in
šolskih prevozov na območju Občine
Jesenice
1. Koncendent: Občina Jesenice, C.
maršala Tita 78, Jesenice.
2. Predmet razpisa: opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov kot gospodarske javne službe na območju Občine Jesenice za čas trajanja koncesijske pogodbe.
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7. Razpisni postopek
Rok za oddajo pisnih ponudb z vsemi
potrebnimi dokazili je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Kot pravočasno
prispele se bodo štele tiste ponudbe, ki bodo
prispele do naročnika do vključno 11. 8.
1997 do 12. ure.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis
Mestni promet in šolski prevozi – koncesija!«
8. Odpiranje ponudb bo javno. O dnevu
odpiranja bodo ponudniki pisno obveščeni.
9. O izbiri koncesionarja bo odločil koncendent z upravno odločbo.

3. Trajanje koncesije: o trajanju koncesijskega razmerja se bo odločilo v skladu s
7. členom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice.

10. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo na Komunalni direkciji Občine Jesenice pri Tomažu Vidmarju, dipl.
org. dela, tel. št. 064/82-661.

4. Splošni in posebni pogoji: koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:

Ob-2982
Občina Jesenice objavlja na podlagi
3. člena odloka o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe
s podelitvijo koncesije na področju dimnikarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 60/95) ter
3. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s
podelitvijo koncesije na področju dimnikarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/97)

– da ima opravljanje dejavnosti javnega
potniškega prevoza vpisano v sodni register
(pravna oseba), oziroma, da ima priglašeno
opravljanje prej navedene dejavnosti pri pristojni izpostavi davčnega urada (fizična oseba),
– da ima reference na področju opravljanja koncesionirane dejavnosti,
– da ima licenco za opravljanje javnega
mestnega prevoza potnikov po zakonu o prevozih v cestnem prometu,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri za racionalno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da je lastnik več vozil, primernih za
javne potniške prevoze ter da razpolaga z
licencami za vozila, s katerimi bo opravljal
koncesionalno dejavnost,
– da ima lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirišča za svoje avtobuse in prostore za vzdrževanje vozil.
5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev po
4. členu odloka o koncesiji za opravljanje
dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice,
– obrazec BON-1, BON-2, BON-3,
– osnutek koncesijske pogodbe,
– cenik prevozov.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– reference o dosedanjem delu na področju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,
– celovitost ponudbe.
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– da zaposluje ustrezno številko oseb s
IV. stopnjo strokovne izobrazbe dimnikarske smeri,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki bi jo z opravljanjem dimnikarske službe lahko povzročil tretji osebi,
občini ali državi oziroma položiti ustrezno
varščino,
– da predloži program oziroma poslovni
načrt (elaborat) o izvajanju dimnikarske
službe z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti, razvojnega in finančnega vidika, in sicer za čas trajanja koncesije,
– da predloži reference o dosedanjem delu,
– da ni v kazenskem postopku in da ni
bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
– da se izkaže z ustreznim dokazilom o
finančnem poslovanju,

javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
dimnikarske dejavnosti na območju
Občine Jesenice
1. Koncendent: Občina Jesenice, C. m.
Tita 78, Jesenice.
2. Predmet razpisa: opravljanje dimnikarske dejavnosti kot gospodarske javne
službe na območju Občine Jesenice za čas
trajanja koncesijske pogodbe.
3. Trajanje koncesije: o trajanju koncesijskega razmerja se bo odločilo v skladu s
7. členom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s
podelitvijo koncesije na področju dimnikarske dejavnosti.
4. Splošni in posebni pogoji
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dimnikarske dejavnosti ali da izpolnjuje pogoje
za pridobitev obrtnega dovoljenja,
– da zaposluje najmanj eno osebo s strokovno izobrazbo z najmanj V. stopnjo tehnične smeri ali druge ustrezne smeri in da
ima najmanj tri leta delovnih izkušenj v dimnikarstvu ali podobnih delih ter certifikat
ali mnenje o strokovni usposobljenosti (gospodarske zbornice) Zbornice gospodarskih
javnih služb,

– da je strokovno in kadrovsko usposobljen za vzpostavitev in vodenje katastra dimnikarske službe oziroma kurilnih naprav.
5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev po
4. členu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s
podelitvijo koncesije na področju dimnikarske dejavnosti,
– osnutek koncesijske pogodbe,
– cenik dimnikarskih storitev,
– ponujeno višino nadomestila za prevzem koncesije.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta oziroma razvojnega programa kandidatov za čas trajanja koncesije,
– dosedanje reference kandidatov,
– višina nadomestila za prevzem koncesije.
7. Razpisni postopek
Rok za oddajo pisnih ponudb z vsemi
potrebnimi dokazili je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Kot pravočasno
prispele se bodo štele tiste ponudbe, ki bodo
prispele do naročnika do vključno 11. 8.
1997 do 12. ure.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis
dimnikarske storitve – koncesija«.
8. Odpiranje ponudb bo javno. O dnevu
odpiranja bodo ponudniki pisno obveščeni.
9. O izbiri koncesionarja bo odločil koncendent z upravno odločbo.
10. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo na Komunalni direkciji Občine Jesenice pri Tomažu Vidmarju, dipl.
org. dela, tel. št. 064/82-661.
Občina Jesenice
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Ob-2952
Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem Občine Brežice v skladu s
pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. l. RS, št. 69/93) objavlja
javni razpis
za oddajanje poslovnega prostora
v najem
Poslovni prostor je v dveh etažah, v stavbi Holijeva steza 1, Brežice in sicer:
– prostor s sanitarijami v pritličju v izmeri – 86,45 m2
– prostor v I. nadstropju v izmeri –
81,60 m2
Pogoji najema: najemnik dobi v najem
poslovni prostor pod pogojem, da ga uporabi za potrebe svoje dejavnosti in na lastne
stroške izvede vsa potrebna adaptacijska dela. Dovoljene so mirne dejavnosti, izključene so gostinske.
Najemna pogodba se sklene v 8 dneh po
prejetju obvestila o izbiri.
Najemnina bo določena v skladu z
odlokom o določanju najemnin.
Interesenti lahko dobijo informacije o
razpisanih prostorih in ostalih pogojih na
oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, soba št. 23, vsak
dan od 8. do 14. ure ali po tel.
(0608) 62-050 int. 230.
Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z oznako “Za javni razpis” v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice – komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sodnega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti za opravljanje dejavnosti
prosilca, dokazilo o finančnem stanju prosilca in potrdilo o stalnem bivališču.
O izbiri bomo kandidate obvestili v
15 dneh po končanem razpisu.
Ob-2952
Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem Občine Brežice v skladu s
pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. l. RS, št. 69/93) objavlja
javni razpis
za oddajanje poslovnega prostora
v najem
Poslovni prostor je v dveh etažah, v stavbi Holijeva steza 1, Brežice in sicer:
– prostor s sanitarijami v pritličju v izmeri – 86,45 m2
– prostor v I. nadstropju v izmeri –
81,60 m2
Pogoji najema: najemnik dobi v najem
poslovni prostor pod pogojem, da ga uporabi za potrebe svoje dejavnosti in na lastne
stroške izvede vsa potrebna adaptacijska dela. Dovoljene so mirne dejavnosti, izključene so gostinske.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 41 – 11. VII. 1997

Najemna pogodba se sklene v 8 dneh po
prejetju obvestila o izbiri.
Najemnina bo določena v skladu z
odlokom o določanju najemnin.

Ponudbe je treba dostaviti ali poslati po pošti na naslov prodajalca.
7. Odpiranje ponudb bo naslednji dan po
poteku roka za oddajo v sejni sobi SNG
Maribor št. 229, uprava SNG.
8. Komisija bo o najugodnejšem ponudniku odločila v 8 dneh od dneva odpiranja.
9. Odločilna merila za izbiro so cena,
čimkrajši rok plačila kupnine in izpolnitev
ostalih pogojev prodajalca.
Ponudnikom, ki ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena brez obresti v treh dneh po
odločitvi o najugodnejšem ponudniku.
10. Najboljši ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo s prodajalcem SNG
Maribor v 8 dneh po izbiri.
11. Vse dajatve in stroške, razen overitve prodajalčevega podpisa na pogodbi, plača kupec.
Dodatne informacije so interesentom na
voljo pri prodajalcu in po tel. 062/224-421
int. 124, pri Cerkveniču. Ogled je možen
vsak delovni dan med 10. in 13. uro po
predhodni najavi.
Slovensko narodno gledališče
Maribor, p.o.

Interesenti lahko dobijo informacije o
razpisanih prostorih in ostalih pogojih na
oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, Občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, Brežice, soba št. 23, vsak
dan od 8. do 14. ure ali po tel.
(0608) 62-050 int. 230.
Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z oznako “Za javni razpis” v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice – komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sodnega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti za opravljanje dejavnosti
prosilca, dokazilo o finančnem stanju prosilca in potrdilo o stalnem bivališču.
O izbiri bomo kandidate obvestili v
15 dneh po končanem razpisu.
Komisija za oddajanje
poslovnih prostorov v najem
Občine Brežice

Ob-2931
Št. 178/97

Ob-2926

Slovensko narodno gledališče, p.o., Slovenska ulica 27, Maribor objavlja na podlagi sklepa Mestnega sveta mestne občine Maribor z dne 30. junij1997
ponovni javni razpis
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Slovensko narodno gledališče, p.o.
2. Predmet prodaje: hala A, Loška ulica
13, Maribor (na bivšem mariborskem sejmišču):
– poslovna stavba zgrajena na parcelni
številki 1911/3 v izmeri 2077 m2,
– dvorišče, parcelna številka 1911/2 v
izmeri 869 m2 pri k.o. Maribor-Grad, vložna številka 720.
3. Izhodiščna cena nepremičnine je
1,600.000 DEM, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.
4. Pisne ponudbe lahko oddajo:
– fizične osebe, ki predložijo potrdilo o
državljanstvu Republike Slovenije,
– pravne osebe, ki predložijo potrdilo o
registraciji v Republiki Sloveniji in na dan
odpiranja ponudb izkažejo, da so položile
varščino v višini10% izhodiščne cene v gotovini ali predložijo bančno garancijo
vnovčljivo na prvi poziv.
5. Ponudnik mora priložiti izjavo, da bo
pri uporabi kupljenega objekta upošteval vse
pogoje zazidalnega načrta Mestne občine
Maribor.
6. Rok za oddajo ponudb je 8 koledarskih dni od objave v Uradnem listu RS.

Občina Postojna objavlja na podlagi statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96) in
sklepa občinskega sveta št. 06100/001/97 z
dne 23. 4. 1997
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a) solastninski delež do ene polovice
stavba in zemljišče na parc. št. 121/3, vl. št.
273, k.o. Zalog,
b) solastninski delež do dveh tretjin
(stavba in zemljišče) parc. št. 607/3, vl. št.
862, k.o. Slavina.
2. Izklicna cena je določena na podlagi
cenilnega zapisnika in sicer:
a) vrednost polovice objekta s pripadajočim zemljiščem znaša 342.614 SIT;
b) vrednost dveh tretjin objekta s pripadajočim zemljiščem znaša 2,176.600 SIT.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije.
4. Dražitelji se morajo pred javno dražbo izkazati s potrdilom o plačani varščini v
znesku 10% izklicne cene nepremičnine, ki
jo želi odkupiti, na žiro račun Občine Postojna št. 52200-630-61215, ki se bo neuspelim dražiteljem vrnila v roku 8 dni.
5. Prometni davek, stroške cenitve in razpisa ter ostale dajatve, skupaj s stroški za
vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
6. 50% kupnine, zmanjšane za znesek
vplačane varščine, poravna kupec ob podpisu pogodbe, drugo polovico pa ob vložitvi
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predloga za vpis v zemljiško knjigo, v nasprotnem primeru se pogodba razdre.
7. Sedanji uporabnik prostorov ima ob
enako izlicitiranih pogojih prednost nakupa.
8. Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na tel. št. 067/22-617.
9. Javna dražba bo 10. dan po objavi v
prostorih Občine Postojna in sicer:
– ob 8. uri za nepremičnino pod a),
– ob 8.30 za nepremičnino pod b).
Občina Postojna

jsko podjetje, p.o., Novo mesto – v stečaju,
objavlja

stečajnega dolžnika po predhodnem telefonskem dogovoru s stečajno upraviteljico (tel.
št.: 068/323-797).
Stečajna upraviteljica
Joža Miklič

Ob-2941
Commerce, Trgovina, zastopstva, posredništvo, proizvodnja, storitve, d.d., Ljubljana, Einspielerjeva 6, objavlja
javno dražbo
Nepremičnine vl. št. 226, k.o., Črna, ki
sestoji iz počitniško planinske koče s pravico uporabe pripadajočega zemljišča, komunalno opremo in zunanjo ureditev na Veliki
Planini, koča Resa (št. 18) v bruto uporabni
površini 46,79 m 2, stoječe na parceli št.
744/18 v izmeri 141 m2. Izklicna cena za to
nepremičnino skupaj z opremo znaša tolarsko protivrednost 30.000 DEM, po prodajnem tečaju Ljubljanske banke za nemško
marko na dan plačila. Pri dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, po predložitvi potrdila o plačani varščini v višini
10% od izklicne cene na žiro račun Commerce, Ljubljana, Einspielerjeva 6, št.
50102-601-22615 s pripisom za javno dražbo.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred dražbo izkazati s pooblastilom izpiska iz sodnega registra, fizične
osebe pa s potrdilom o državljanstvu Republike Slovenije. Uspešni dražitelj mora
skleniti s prodajalcem kupno pogodbo v roku 5 dni od dneva uspešne dražbe in plačati
kupnino v roku 15 dni od izvedene dražbe.
Kupcu se plačana varščina všteje v kupnino, neuspešnim dražiteljem pa se v treh dneh
varščina vrne brez obresti. Prometni davek
in stroške prenosa lastništva plača kupec.
Stroške licitacije in stroške postopkov v zvezi s kupno pogodbo pa plača prodajalec.
Dražba bo potekala po načelu “ogledanokupljeno” in kupec nima reklamacij glede
stvarnih napak. Dražba bo dne 30. 7. 1997
ob 9. uri v prostorih prodajalca Ljubljana,
Einspielerjeva 6, soba 419. Za vse informacije in dogovore za ogled pokličite tel.
13-22-241 int. 304, Šporar.
Commerce, d.d., Ljubljana

Št. 62547/97

Ob-2956

Okrožno sodišče v Novem mestu v
skladu z določilom 154/2. in 3. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Ur. l. RS, št. 67/93) v stečajnem postopku
nad dolžnikom Pionir – Gradbeno industri-

dražbeni oklic
dne 15. 7. 1997 ob 15. uri bo v poslovni
stavbi družbe Real, Kočevarjeva 2, Novo
mesto, III. nadstropje, dražba premoženja
stečajnega dolžnika, ki obsega:
1. Kapitalski delež stečajnega dolžnika
v gospodarski družbi Pionir – program lesnih izdelkov, d.d., Novo mesto, Kočevarjeva 2, Novo mesto – v likvidaciji, za izklicno
ceno 5,000.000 SIT.
2. Terjatev stečajnega dolžnika do gospodarske družbe Pionir – program lesnih
izdelkov, d.d., Novo mesto, Kočevarjeva 2,
Novo mesto – v likvidaciji, za izklicno ceno
15,000.000 SIT.
Delniška družba razpolaga z vsemi osnovnimi sredstvi za proizvodnjo vseh vrst
lesenih izdelkov, predvsem pa stavbnega
pohištva, harmonika vrata in drugih, gradbeništvu prilagojenih proizvodov. Njena sedanja letna proizvodnja znaša 60 mio SIT in
jo je možno bistveno povečati glede na povpraševanje. Nahaja se na komunalno urejenem zemljišču.
Likvidacijski postopek je uvedla skupščina delniške družbe in še ni zaključen.
Prodajalec je edini lastnik družbe.
A) Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe. Dražitelji, ki so
fizične osebe, morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti dokazilo, da so državljani
Republike Slovenije, dražitelji, ki so pravne
osebe, pa morajo pred pričetkom dražbe
predložiti overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra.
B) Dražitelji so dolžni vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene, ki mora biti
vplačana na žiro račun št. 52100-690-68375
pri Agenciji RS za plačilni promet,
Podružnica Novo mesto. Plačilo varščine
morajo dražitelji pred pričetkom javne
dražbe dokazati s predložitvijo potrjenega
virmanskega naloga ali potrjene položnice
o vplačani varščini.
C) Varščina bo uspešnim dražiteljem
vračunana v kupnino, drugim pa bo vrnjena
brezobrestno v roku 3 dni po končani dražbi.
D) Izbrani kupec mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po dražbi. Če
pogodba v tem roku ni sklenjena, se varščina ne vrne.
E) Izbrani kupec mora plačati kupnino v
petnajstih dneh po sklenitvi pogodbe. Če
kupnina ni plačana v navedenem roku, velja, da je kupec odstopil od nakupa, varščina
pa se ne vrne.
F) Prometni davek, stroške sestave kupoprodajne
pogodbe
in
stroške
zemljiškoknjižnega prepisa je dolžan poravnati kupec.
G) Vsa ostala določila, pomembna za odnose med prodajalcem – stečajnim dolžnikom
in kupcem – uspešnim dražiteljem, bodo zajeta v kupoprodajni pogodbi.
H) Informacije o javni dražbi so možne
vsak delovni dan od 7. do 13. ure na sedežu

Št. 1001

Ob-2962

Občina Tržič preklicuje štampiljke: 2 kosa – žig okrogle oblike s premerom 34 mm,
z napisom po obodu REPUBLIKA SLOVENIJA, v sredini pa grb mesta Tržič, nad
oziroma pod njim pa napis OBČINA TRŽIČ
ter črtico pod napisom TRŽIČ; 2 kosa – žig
okrogle oblike s premerom 20 mm, z napisom po obodu: REPUBLIKA SLOVENIJA,
v sredini pa grb mesta Tržič, nad oziroma
pod njim pa napis OBČINA TRŽIČ ter črtico pod napisom TRŽIČ.
Do preklica se za potrebe Občine Tržič
uporablja štampiljka: 1 kos – žig okrogle
oblike s premerom 34 mm, z napisom po
obodu: REPUBLIKA SLOVENIJA, v sredini pa grb mesta Tržič, nad oziroma pod njim
pa napis OBČINA TRŽIČ ter črtico pod
napisom TRŽIČ; 1 kos – žig okrogle oblike
s premerom 34 mm, z napisom po obodu:
REPUBLIKA SLOVENIJA, v sredini pa grb
mesta Tržič, nad oziroma pod njim pa napis
OBČINA TRŽIČ ter napisom NADZORNI
ODBOR OBČINE TRŽIČ pod napisom
TRŽIČ; 1 kos – žig okrogle oblike s premerom 34 mm, z napisom po obodu: REPUBLIKA SLOVENIJA. v sredini pa grb mesta
Tržič, nad oziroma pod njim pa napis OBČINA TRŽIČ ter napisom OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA pod napisom TRŽIČ;
2 kosa – žig okrogle oblike s premerom
34 mm, z napisom po obodu: REPUBLIKA
SLOVENIJA, v sredini pa grb mesta Tržič,
nad oziroma pod njim pa napis OBČINA
TRŽIČ ter zaporednima številkama 6 in 7
pod napisom TRŽIČ; 1 kos – žig okrogle
oblike s premerom 20 mm, z napisom po
obodu: REPUBLIKA SLOVENIJA, v sredini pa grb mesta Tržič, nad oziroma pod njim
pa napis OBČINA TRŽIČ ter zaporedno št.
8 pod napisom TRŽIČ.

Ob-2980
Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska c. 28a, preklicuje štampiljko okrogle
oblike velikosti 20 mm, na kateri je v sredini grb Republike Slovenije, na zunanjem
obodu pa je izpisano ime šole SREDNJA
TRGOVSKA ŠOLA, v sredini pa sedež zavoda Ljubljana. Štampiljka je označena s
številko 5.
Št. 219/97

Ob-2984

Zlati Grič d.o.o. Slovenske Konjice,
Kmetijsko proizvodno podjetje, Grajska ul.
4, 3210 Slovenske Konjice preklicuje uradni žig ZLATI GRIČ D.O.O. SLOV. KONJICE 7.
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Ob-2985
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, C. VIII/34, v Ljubljani preklicuje izgubljeni matični list za
tlačno posodo, tovarniške številke 101607.
Ob-2955
Investbiro Koper, d.d., preklicuje štampiljko družbe INVESTBIRO KOPER, D.D.,
KOPER št. 1.
Ob-2932
Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj –
mesto, preklicuje društveni žig z napisom
Gasilsko društvo Šoštanj – mesto.
Avtostroj d.o.o., Maroltova 14, Ljubljana, preklicuje COP dokument izdan na tovorno vozilo Renault AE 420 TI, reg. št. LJ
26-05 T, izdalo Ministrstvo za promet inzveze, Oddelek za cestni promet, Dalmatinova 2, Ljubljana. s-41104
Kuhta Štefanija, Krvavška ul. 18, Vodice, preklicuje štampiljko pravokotne oblike
z oznako KUHTA d.o.o., Vodice, Krvaviška 18, tel. 061/824-060, 823-310, 824-254.
s-41072
Liko Les d.o.o., Verd 107, Vrhnika, preklicuje osebno delovno dovoljenje, št.
0424460850, izdano na ime Tukič Dušan.
g-41178
Marinko Tonček, Dobrova 38, Dobrova,
preklicuje original priglasitvenega lista, št.
28-1487/94. s-41271
REVOZ d.d., Dunajska 22, Ljubljana,
preklicuje potrdilo za registracijo vozila, št.
šasije: YV1VS1203VF032265 za VOLVO
S40
1,8
in
za
št.
šasije:
YV1VS1203TF006485 za VOLVO S40 1,8.
s-41275
Svenšek Stanislav, Celestrina 12 i, Maribor, preklicuje priglasitveni list, št.
064-1793/94. m-1296
Šuštar Darko, Zaboršt pri dolu 57, Dol
pri Ljubljani, preklicuje štampiljko pravokotne oblike, ne njej vsebina: Keramičarstvo, Šuštar Darko, Zaboršt 57, 61262 Dol
pri lj. s-41206
Vamberger Smiljan, Borova vas 26, Maribor, preklicuje priglasitveni list št.
064-3837/95. m-1270

Izgubljene listine
preklicujejo
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Bezjak Polonca, Delavska pot 4, Gornja
Radgona, potni list št. BA 622635, izdala
UE G. Radgona. p-41023

Faninger Neva, Krivec 3, Ljubljana, potni list št. BA 83718. s-41195

Bilić Scala Marija, Muespacherstr. 39,
4055 Basel, potni list št. AA 143158, izdala
UE Metlika. p-41078
Bizjak Tanja, Dobravlje 56, Dobravlje,
potni list št. Ba 77418, izdala UE Ajdovščina. g-41135
Bojc Blaž, Goriča vas 94, Ribnica, potni
list št. AA 286914. s-41182
Bole Tomaž, Šišenska 2, Ljubljana, potni list št. AA 978735, izdala UE Ljubljana.
s-43027

Ferk Danica, Selnica ob Muri 11, Ceršak, potni list št. AA 498645. m-1244
Fideršek Matjaž, Ponikva pri Žalcu 45,
Žalec, potni list št. BA 352854, izdalaUE
Žalec. p-41060
Fister Aleš, Kraigherjeva 7, Celje, potni
list št. BA 211481, izdala UE Celje. g-41144
Furlan Miran, Rozmanova 30, Koper,
maloobmejna prepustnica št. AI 84007, izdala UE Koper. p-41138
Geržel Vladimir, Belsko 49, Postojna,
potni list št. AA 552383. p-41035

Bone Marjan, Zg. Duplek 13, Spodnji
Duplek, potni list št. AA 108522, izdala UE
Maribor. p-41198

Gliha Ernest, Prevoje pri Šentvidu 51,
Lukovica, potni list št. BA 157710, izdala
UE Domžale. s-41077

Brataševec Aleš, Kidričeva 1, Logatec,
potni list št. AA 560866. s-41186

Gliha Simona, Prevoje pri Šentvidu 51,
Lukovica, potni list št. BA 365954, izdala
UE Domžale. s-41078

Brodnjak Gorazd, Železnikova 10, Maribor, potni list št. BA 282920. m-1218
Caf Milan, Vukovski dol 22, Jarenina,
potni list št. AA 241804, izdala UE Pesnica.
g-41273
Ćoralić Alen, Seidlova 38, Novo mesto,
potni list št. BA 624313, izdala UE Novo
mesto. p-41133
Čadež Blaž, Bratov Babnik 65, Ljubljana, potni list št. BA 315136, izdala UELjubljana. s-41131
Čehovin Mitja, Šmarje 152 a, Šmarje,
potni list št. BA 273935, izdala UE Koper.
g-41127
Čemas Benjamin, Janševa 16, Mengeš,
potni list št. AA 897653, izdala UE Domžale. s-41222
Delavec Primož, Trnovlje 52, Cerklje,
potni list št. AA 881826, izdala UE Kranj.
s-41119
Dobrila Helena, Prušnikova 46, Maribor,
potni list št. AA 134976, izdala UE Maribor. p-41010
Drame Helena, Škofija 7, Pristava pri
Mest., potni list št. 237875, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-41219
Drevenstedt Rozalija, Sperlingsgasse 14,
38448 Wolfsburg, potni list št. BA 181680.
p-41002
Erzetič Robert, Plešivo 11, Dobrovo, potni list št. AA 469842, izdala UE Nova Gorica. g-41325
Erzetič Robert, Plešivo 11, Dobrovo, prepustnico št. AI 101617, izdala UE NovaGorica. g-41326
Erzetič Robert, Plešivo 11, Dobrovo,
kmetijski vložek št. 2200, izdala UE NovaGorica. g-41327

Potni listi

Fabricijo Zdenka, Hruševlje 4, Dobrovo,
maloobmejno prepustnico št. 62606, izdala
UE Nova Gorica. g-41246

Bellomo Ema, Poljubinj 24/c, Tolmin,
maloobmejno prepustnico št. AI 073221, izdala UE Tolmin. p-41154

Fajmut Petra, Lenartova 1, Mežica, potni list št. AA 218221, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-41136

Golja Andrejka, Cankarjeva 40, Nova
Gorica, potni list št. AA 780115, izdala UE
Nova Gorica. p-41080
Grah Jožica, Topolovci 1, Murska Sobota, potni list št. BA 276226, izdala UE M.
Sobota. p-41022
Hohnjec Tomaž, Sopote 14, Podčetrtek,
potni list št. BA 436096, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. p-41140
Horvat Goran, Ul. Š. Kovača 9, Murska
Sobota, potni list št. AA 813179, izdalaUE
Murska Sobota. p-41059
Hvala Marko, Pod Hrasti 22, Ljubljana,
potni list št. AA 003091, izdala UE Ljubljana. s-41012
Ilić Vladimira, Brodarjev trg 1, Ljubljana, potni list št. AA 600760, izdala UE Ljubljana. s-41126
Inkret Janez, Vir Tolstojeva 19, Domžale, potni list št. BA 669616, izdala UE Domžale. s-41166
Ipavec Jana, Avče 108, Kanal, potni list
št. AA 550229, izdala UE Nova Gorica.
g-41269
Janša Tomaž, Strossmayerjeva 20, Ljubljana, potni list št. AA 273713, izdala UE
Ljubljana. s-41068
Jeklin Jasna, Cankarjeva 17, Nova Gorica, potni list št. BA 201901, izdala UE Nova
Gorica. g-41328
Jerič Pavel, Šmartno v Tuhinju 1, Laze,
potni list št. BA 89526, izdala UE Kamnik.
s-41124
Jerman Aldo, Italija, potni list št. BA
540030. g-41274
Jodl Albina, Rdeči breg 1, Lovrenc, potni list št. BA 602200, izdala UE Ruše.
p-41220
Jug Marko, Jenkova 3, koper, maloobmejno prepustnico št. AI 18378, izdala Ue
Koper. g-41138
Jug Marko, Jenkova 3, Koper, potni list
št. AA 51042, izdala UE Koper. g-41139
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Juhart Dejan, Bratoševa ploščad 14,
Ljubljana, potni list št. BA 444693, izdala
UE Ljubljana. s-41248

Lavrenčič Manica, Vrhpolje 8, Vipava,
potni list št. BA 555069, izdala UE Ajdovščina. g-41143

Jurkovič Helena, Dobja vas 50, Ravne
na Koroškem, potni list št. AA 740916, izdala UE Ravne na Koroškem. p-41202

Lenarčič Janez, Dolič 15, Kuzma, potni
list št. AA 515539, izdala UE Murska Sobota. p-41222

Kacijan Vladko, Gočova 39, Sv. Trojica,
potni list št. BA 209155, izdan pri SO Lenart. m-1229

Lovrić Damjan, Cesta 1. maja 23, Hrastnik, potni list št. BA 539944, izdala UEHrastnik. p-41136

Kališnik Franc, Loke 25, Laze v Tuhinju, potni list št. AA 538405, izdala UE
Kamnik. s-41031

Lozar Peter, Malovše 42, Črniče, potni
list št. BA 12178, izdala UE Ajdovščina.
p-41028

Kavčič Vesna, Besnica 17, Ljubljana,
potni list št. BA 378985, izdala UE Ljubljana. s-41082

Ludovaj Ludvig, Šulekova ul. 18, Zagreb, potni list št. AA 582551. p-41008

Pogorevčnik Marjetica, Kotlje 47, Ravne na Koroškem, potni list št. BA 380469,izdala UE Ravne na Koroškem. g-41330
Potočar Silvo, Sevno 3, Novo Mesto, potni list št. BA 208112, izdala Novo Mesto.
p-41029
Primon Albert, Šeškova 30, Kočevje,
potni list št. BA 476838, izdala UE Kočevje. s-41245
Prunk Viktorija, Polhov Gradec 120, Polhov Gradec, potni list št. AA 114508, izdala
UE Ljubljana. s-41219
Rebolj Mira, Hribovska pot 11, Ljubljana, potni list št. BA 498171. s-41174
Resman Eva, Ul. S. Žagarja 39, Radovljica, potni list št. AA 756059, izdala UE
Radovljica. p-41056
Roškar Jolanda, Najdoše 43/c, Ptuj, potni list št. AA 854417. g-41064
Rugelj Zdenka , Jerneja Petriča 17, Ljubljana, potni list št. BA 164638. s-43040
Rugelj Anja, Jerneja Petriča 17, Ljubljana, potni list št. BA 478923. s-43041
Rupnik Franc, Zalog pod Uršulo 5, Šentjur, potni list št. BA 88360, izdala UE Šentjur. p-41057
Saksida Teja, Igriška ul. 4, Ljubljana,
potni list št. AA 310603. s-41268
Senica Katja, Ul. Franja Molgoja 3, Šentjur, potni list št. BA 526861, izdala UE Šentjur pri Celju. p-41141
Senica Silva, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
potni list št. BA 379537. s-41163
Smolič Robert, Grčarice 21, Ribnica,
potni list št. BA 141647. s-41183
Stare Špela, Bevkova 10, Vir, Domžale,
potni list št. AA 325196, izdala UE Domžale. s-41056
Suhovršnik Bojan, Dobja vas 34, Ravne
na Koroškem, potni list št. AA 126297, izdala UE Ravne na Koroškem. p-41203
Šaćir Deljanin, Ljubljanska 6, Kranj, potni list št. AA 219018, izdala UE Kranj.
p-41014
Šimec Tomaž, Griblje 77, Črnomelj, potni list št. BA 263487, izdala UE Črnomelj.
p-41069
Škrlj Jelena, Ul. Antona Skoka 9, Domžale, potni list št. BA 399606, izdala UE
Domžale. s-41298
Špacapan Anton, Bratuževa 16, Šempeter pri G., potni list št. AA 354621, izdala
UE Nova Gorica. g-41065
Štraus Simona, Virštanj 3, Podčetrtek,
potni list št. BA 237434, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. p-41030
Šumbergar Andrej, Vaška pot 10, Ljubljana, potni list št. AA 530530. s-41179
Šuster Hanka, Gotovlje 76F, Žalec, potni list št. BA 601437. s-45072
Težak Janez, Krožna pot 19 a, Ljubljana,
potni list št. AA 71467 B, izdala UE Ljubljana. s-41006
Toplak Damjan, Kristan vrh 19 a, Podplat, potni list št. BA 162433, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. s-41315
Torkar Urška, Boh. Bela 73, Bled, potni
list št. AA 348379, izdanla UE Radovljica.
s-41052

Kazić Adnan, C. v Rovte 5, Jesenice,
potni list št. BA 71249, izdala UE Jesenice.
p-41221
Klampfer Marta, Šentilj v Slo. Goricah
40/b, Šentilj, potni list št. AA 999867.
m-1245
Klemen Miran, Črešnjevec ob Dravi 24,
Ruše, potni list št. BA 243685, izdala UE
Ruše. p-41065
Kokić Dragoljub, Cesta v gorice 141,
Ljubljana, potni list št. BA 23600, izdala
UE Ljubljana. s-41175

Lukačič Katarina, Mlinska pot 12, Ljubljana, potni list št. AA 536896. s-41204
Mak Albin, Klek 11, Trbovlje, potni list
št. AA 471255, izdala UE Trbovlje. g-41017
Makovec Andreja, Ul. Dobrava 26, Zreče, potni list št. 274810, izdala UE Slovenske Konjice. p-41007
Markelj Janez, Mlinska c. 17, Bled, potni list št. BA 065428, izdala UE Radovljica.
p-41058
Marks Martin, Vinarje 28, Maribor, potni list št. BA 603941. p-41038

Kokot Jani, Kidričeva 28 A, Nova Gorica, potni list št. BA 216852, izdala UE M.
Sobota. p-41025

Marčeta Zlatko, C. na Markovec 1, Koper, potni list št. BA 403232, izdala UE
Koper. p-41201

Kolmančič Petra, Skolibrova 8, Ormož,
potni list št. AA 685721, izdala UE Ormož.
g-41066

Matić Nada, Dobrteša vas 16 a, Šempeter, potni list št. AA 965501, izdala UE Ljubljana. s-41279

Korać Vehbo, Cesta v Gorice 15, Ljubljana, potni list št. AA 934438, izdala UE
Ljubljana. s-41173

Merhar Igor, Prigorica 26, Ribnica, potni list št. BA 528870. s-41184

Kotnik Jožefa, Lovska 62, Maribor, potni list št. BA 57618, izdala UE Maribor.
p-41009
Kranjec Marjan, Rogaševci 65, Murska
Sobota, potni list št. AA 813016, izdala UE
Murska Sobota. p-41063
Krašovec Franc, Novi Log 19 d, Hrastnik, potni list št. BA 589091, izdala UE
Hrastnik. s-41013

Mihev Marijan, Kotlje 47, Ravne na Koroškem, potni list št. BA 277755, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-41329
Mrevlje Mojca, Branik 9, Branik, potni
list št. AA 173899, izdala Nova Gorica.
g-41137
Mujić Teufik, Ižanska 210 a, Ljubljana,
potni list št. BA 313526, izdala UE Ljubljana. s-41306

Križnjak Roman, Gosposvetska 22, Maribor, potni list št. BA 161684, izdala UE
Maribor. p-41032

Mušič Andreja, Gregorčičeva 14, Kranj,
potni list št. AA 346424, izdala UE Kranj.
s-41264

Krljić Azemina, Karlovška c. 19, Ljubljana, potni list št. BA 444329. s-41170

Papež Bernard, Reboljeva 6, Ljubljana,
potni list št. AA 592412. s-41207

Krošelj Tieman, Krimska 22, Ljubljana,
potni list št. AA 463667, izdala UE Ljubljana. s-41321

Pestotnik Janez, Negastrn 13, Domžale,
potni list št. AA 365328, izdala UE Domžale. s-41081

Ladić Miodrag, Vojkova 77, Ljubljana,
potni list št. AA 981451. s-41076

Petek Rakuš Frančiška, Ciril Metodov
drevored 15, Ptuj, potni list št. AA 854206,
izdala UE Ptuj. g-41200

Lang Drago, Lesjakova ul.3, Maribor,
potni list št. AA 369724, izdala UE Maribor. p-41021
Lavrenčič Anita, Vrhpolje 8, Vipava,
potni list št. AA 425252, izdala UE Ajdovščina. g-41142
Lavrenčič Branka, Vrhpolje 8, Vipava,
potni list št. AA 428830, izdala UE Ajdovščina. g-41140

Petrač Robert, Bratoševa pl. 16, Ljubljana, potni list št. BA 375808, izdala UE Ljubljana. s-41185
Pečovin Milan, Tomšičeva 35, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 132988, izdala UE
Slovenj Gradec. p-41033
Podgoršek Branko, Frana Kovačiča 1,
Maribor, potni list št. BA 294032. m-1230
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Ul Eva Pesnica 49/a, Pesnica 49/a, Pesnica, potni list št. AA 6300. m-1201

Arko Aleš, Slemenska cesta 17, Sodražica, spričevalo 4. letnika Srednje računalniške šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-41317

Bilandžija Aleksander, Zreče, delovno
knjižico. p-41210

Valentič Mirjam, Nazorjev trg 1, Koper,
maloobmejno prepustnico št. AI 79542, izdala UE Koper. g-41258
Vidović Goran, Milčinskega 11, Celje,
potni list št. AA 946203, izdala UE Celje.
g-41197
Vincoletto Gianni, Sermin 12, Bertoki,
Koper, petletno listino za prehod meje z
Italijo št. AI 31221, izdala UE Koper.
g-41141
Vrtnik Janez, Hraše 53 a, 1216 Smlednik, potni list št. BA 45328, izdala UE Ljubljana. s-41015
Vrtnik Silva, Hraše 53 a, 1216 Smlednik, potni list št. AA 62713, izdala UE Ljubljana. s-41014
Zega Danica, Gorjansko 1, Sežana, potni
list št. AI 47298, izdala UE Sežana. p-41079
Žalig Emilijana, Sladki vrh 8, Sladki vrh,
potni list št. BA 354168, izdala UE Pesnica.
m-1246
Žalig Jože, Sladki vrh 8, Sladki vrh, potni list št. BA 321024, izdala UE Pesnica.
m-1247
Žavbi Alenka, M. Blejca 10, Kamnik,
potni list št. AA 696489, izdala UE Kamnik.
s-41122
Žerjal Tina, Glagoljaška 1 c, Koper, potni list št. AA 202551, izdala UE Koper.
p-41137
Živec Andreja, Ul. Jožeta Pahorja 4, Sežana, maloobmejno prepustnico VS št.
AI72099, izdala UE Sežana. p-41012
Živec Magda, Ul. Jožeta Pahorja 4, Sežana, potni list št. AA 914559. p-41011

Druge listine

Atanasović Bojan, Ul. Prol. brigad 64,
Maribor, zaključno spričevalo OŠ FrancePrešeren v Mariboru, izdano leta 1995/96.
m-1234
Auer Adolf, Ipavčeva 12 a, Maribor, zaključno spričevalo Srednje tehnične šoleMaribor, izdano leta 1969. m-1214
Avtoprevozništvo Stanko Flajs, Leskovec v Podborstu 32, Šentjanž, priglasitveno
listino št. 470689/95, ki je bila izdana
1.5.1995. g-41158
Baggia Rok, Begunjska 4, Kranj, spričevala 1., 2. in 3. letnika , ki so bila izdana od
leta 1990 do 1993. g-41167
Balažinec Vlado, Kosovelova 10, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17717,
izdala UE Škofja Loka. s-41318
Baloh Rozalija, Prvomajski trg 4, Piran,
zavarovalno polico št. 0473757, izdane od
12.3.97 do 12.3.98. g-41110
Baranja Stanislav, Gorička 114, Murska
Sobota, spričevalo IV. letnika Srednje strojne šole Maribor in zaključno spričevalo
Srednje strojne šole, ki je bilo izdano leta
1982. m-1195
Barbara Brenčič, Melikova ul. 76, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1995/96. s-41123

Bombek Marjana, Podgorci, Mipove delnice. p-41206
Bomeštar Dragan, Dramlje 55, Dramlje,
AO police št. 0379343, ki jih je izdala Adriatic zavarovalna družba. g-41220
Bon Alenka, Mačkovec 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31910,
izdala UE Novo mesto. g-41299
Bradeško Bojana, Vrh svetih treh kraljev 19, Logatec, zavarovalne police 2-3, št.
105584 do 105586 in zelene karte od št.
0320078 do št. 0400075, izdala Adriatic d.d.
s-41109

Benda Marjan, Loke, Mozirje, vozniško
dovoljenje, št. 8095. p-41217

Bratovščak Margareta, Zg. Dobrenje 19,
Šentilj, zaključno spričevalo OŠ Šentilj, izdano leta 1995. m-1241

Benko Jožica, Spodnja Korena 2, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. 99935. m-1285

Albreht Rado, Prešernova 4-5, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19329,
izdala UE Velenje. p-41034

Bernard Janez, Ul. Tuga Vidmarja 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
137416, št. reg. 16807, izdala UE Kranj.
g-41226

Amšl Ana, Tovarniška 78, Ceršak, zavarovalne police št. 440644. m-1191

Bogataj Alenka, Kajuhova 15, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. 10878, izdala UEIdrija. p-41072

Bratec Zlatka, Razbor 28, Loka pri Zidanem mostu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.7585. p-41152

Bernard Helena, Verje 26, Medvode, zaključni izpit Srednje ekonomske šole v Ljubljani. s-41097

Ambrožič Davor, Dražgoše 67, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15854, izdala UE Škofja Loka. s-41256

Bochl Tatjana, Tržaška 20 b, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.BGH,
št.
reg.14840. s-41316

Bačko Nikola, Zolajeva 12, Maribor, zaključno spričevalo Živilske šole Maribor,
izdano leta 1969. m-1264

Albert Rado, Prešernova 4, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19329, izdala UE Velenje. p-41027

Alpetour Remont, Ljubljanska cesta 22,
Kranj, zavarovalno polico št. 0431596.
g-41165

Božič Damijan, Krško, vozniško dovoljenje, št. 16306. p-41151

Bačar Frančiška, Ustje 21, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje. g-41294

Berlot Zdenko, Podkraj 294, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 297/75.
p-41001

Alilov Senad, Tavčarjeva 8, Jesenice, delovno knjižico. g-41155

Bizjak Marko, V mlinu 49, Šempeter pri
G., vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40156, izdala UE Nova Gorica. p-41017

Brataševec Boštjan, Kidričeva 1, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
109051, št. reg. 6583, izdala UE Logatec.
s-41187

Abram Marjan, Petelinje 79, Pivka, vozniško dovoljenje. p-41073

Alibabić Ismet, Kajuhova 19, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8987, št.
reg. 216396. s-41051

Bilbija Mladen, Ponoviče 21 a, Sava, delnice št. 00317896-4 kos, izdala Banka Mercator. g-41149

Bernard Simon, Ul. Tuga Vidmarja 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1066282, št. reg. 46100, izdala UE Kranj.
g-41225

Breskvar Andrej,
Ljubljana, spričevalo
Srednje lesarske šole
28, izdano 27.6.1984.

Ob zeleni jami 19,
o zaključnem izpitu
v Ljubljani, št. 311/
s-41191

Breznik Lea, C. v Dobrovce 6, Miklavž
na Dravskem pol, vpisni list za čoln, št. 01/
03-206/95 PI 3247. m-1289
Brglez Sergeja, Cesta na Grič 47, Borovnica, zaključni izpit Srednje družboslovne šole. s-41145
Brumen Purkeljc Irena, Gosposvetska
19, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 56207, izdala UE Maribor. m-1277
Bruvo Peter, Smrtnikova 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165518, št. reg. 218343. s-41016

Bertossi Janko, Miklošičeva 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 10520.
g-41025

Budau Mateja, Miklavčičeva 2 a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26241, izdala UE Kamnik. s-41001

Bezjak Pavlin, Vukovje 17/c, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 36244.
m-1274

Budna Magdalena Majda, Kosminova 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43276, izdala UE Maribor. m-1254

Bijelić Renata, Peruzzijeva 127 b, Ljubljana, izkaz o uspehu, izdala Osnovna šola
Dravlje leta 1991. s-41040

Bukovec Milka, Trg Dušana Kvedra 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 32037. m-1217
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Bulovec Branko, Zabreznica 59, Žirovnica 64274, službeno izkaznico pooblaščenih uradnih oseb organov carinske službe
RS, št. 0404083. g-41224

Đurič Tomislav, Cesta zmage 6, Maribor, zaključno spričevalo 3. letnika Srednje
prometne šole v Mariboru, izdano leta 1995.
m-1247

Golob Melhior, Ciril-Metodov trg 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096390, št. reg. 34379. s-41287

Buč Boža, Ob Hublju 6, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 362736,
izdala UE Ajdovščina. g-41233

Eder Miha, Toledova 47, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 7857. m-1295

Cergol Tea, Koštabona 9/b, Šmarje, spričevalo 3. letnika. g-41026

Egelić Dragan, Grampovčanova 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.S 842690, št. reg. 81235. s-41196

Cotič Dean, Draga 12, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 33332,
izdala UE Nova Gorica. p-41031

Eržen Dominik, Cegelnica 33, Naklo, indeks Srednje elektrotehniške šole, izdan leta 1986. g-41095

Cvetkovič Tibaut Mira, Kadunčeva 1,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6726. s-41010

Fabčič Erik, Kosovelova 1, Sežana, prometno dovoljenje za čoln, št. listine 02/
03-5847/96, reg. št. 3608, izdala Luška kapetanija Koper. s-41146

Ćurić Veldina, Ul. Šercerjeve brigade 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
108923. m-1194
Čanžek Vesna, Podkraj 10/n, Velenje,
zavarovalne police na št. 0394020. p-41199

Farazin Peter, Štantetova ul. 18, Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ na Delavski
univerzi v Mariboru, ki je bilo izdano leta
1996. m-1209

Golobič Irena, Pavšičeva 28, Logatec,
zaključno spričevalo OŠ Toneta Čufarja vLjubljani. s-41160
Gorše Fanika, Gornje Gradišče 15, Dolenjske Toplice, zaključno spričevalo Srednje šole tehničnih strok, ki je bilo izdano
leta 1979. g-41282
Gorše Irena, Celovška 143, Ljubljana,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Rihard
Jakopič, izdano leta 1996. s-41324
Gracej Emilija, Veliko Tinje 15, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6451. g-41228
Gradišar Darko, Magajnova ul. 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
448167, št. reg. 148740. s-41209

Fičur Albin Renato, B. Magajne 8, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.1908,
izdala UE Ptuj. p-41036

Grlj Boža, Klenik 41, Pivka, polico AO
št. 0357940, izdala Adriatic d.d. g-41086
Grmovšek Marjan, Godovič 40, Idrija,
hranilne vloge, št. 19445. p-41208

Čanševič Rasim, Teharje 40, Celje, vozniško dovoljenje, št. 33395. p-41006

Frangež Peter, Zidanškova 8, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19062.
g-41169

Grmovšek Sonja, Cankarjeva 27, Trebnje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole v Brežicah. s-41161

Čepek Aleš, Ilčeva 4, Ptuj, zaključno
spričevalo 94/95. p-41075

Fras Boštjan, Močna 47/a, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9086. m-1203

Černela Aleksander, Dolina 97, Lendava, delovno knjižico. p-41155

Fuks Zlatko, Cesta XIV. 20, Prade, Koper, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 18073,
izdala UE Koper. g-41092

Grum Dejan, Novo polje cesta XVII 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1107450, št.reg. 185470. s-41203
Gselman Vlado, Dvorakova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8020 pri
SO Maribor. m-1249

Čanžek Vesna, Podkraj 10/n, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42537,izdala UE Celje. p-41200

Čikič Rado, Ojstri vrh 3, Železniki, zaključno spričevalo Srednje lesno-tehniške
šole v Ljubljani. s-41263
Činkole Nataša, Šuligojeva 13, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10563,
izdala UE Grosuplje. s-41152
Čretnik Iztok, Gosposvetska c. 41 a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,št.
77047. m-1266
Čuček Franc, Kutinci, listino. p-41211
Damiš Aleš, Malečnik 240, Maribor, delovno knjižico. m-1187
Dema Avdyl, Borštnikova 41, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 79672.
m-1225

Gaber Klavdija, Tolsti vrh 5, Loče pri
Poljčanah, indeks Pravne fakultete Maribor,
št. 71070569. m-1281
Gaberšek Robert, Dobrotinška, Šentjur,
vozniško dovoljenje, št. 7924. p-41207
Gabrijelčič Zlatko, Cankarjeva 22, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-41117
Gale Viljem, Rožna dolina C. V 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
S239939, št. reg. 98724, izdala UE Ljubljana. s-41103
Galin Darja, Jakopičeva 29, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8898,
izdala UE Kamnik. s-41216

Djurić Danica, Klavčičeva 12, Kamnik,
spričevalo, ki je bilo izdano 2.9.1980.
g-41236

Gantar Janez, Poljane nad Škofjo Loko
138, Poljane, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Poklicna gradbena šola v Ljubljani leta 1971. s-41181

Djurič Jovan, Prešernova 4, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BCHG, št. 12097.
p-41019

Gačić Radovan, Kettejeva 15, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu II. Gimnazije Maribor, izdano leta 1994. m-1251

Dobrilovič Edi, Čokova 5, Lucija, Portorož, spričevalo o maturantskem izpitu Italjanske gimnazije v Piranu, izdano leta 1977.
g-41023

German Antonio, Cesta borcev 29, Koper, obrtno dovoljenje št. obrata 5150635,
št. 17/II./3, 1686/94. g-41108

Dudaj Besnik, Slovenja vas 8, Ptuj, spričevalo V. razreda OŠ Slavko Šlander, izšlo
leta 1992. m-1198

Glavica Bojan, Zelen breg 6 a, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14907, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-41039

Dudaj Samanta, Slovenja vas 8, Ptuj,
spričevalo II. razreda OŠ Slavko Šlander,izšlo leta 1992. m-1199

Gluvić Milanka, Liminjanska 93/9, Lucija, Portorož, delnice Banke Mercator.
g-41048

Dvoršak Mateja, Trg Dušana Kvedra 12,
Maribor, zaključno spričevalo OŠ Tabor I.,
Maribor, izdano leta 1994. m-1287

Goban d.o.o., Trgovišče 25 a, Velika Nedelja, zavarovalne police ZavarovalniceAdriatic, št. 328634. g-41042

Hajnrihar Alojzij, Koritno 6, Radovljica,
delnice Banke Mercator, št. 00129666.
s-41243
Haxi Dudaj, Pregljeva 10, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Slavko Šlander, izdano leta 1992. m-1197
Hergovth Stojan, Zikova 8, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.16599, izdala UE Kamnik. s-41188
Heržič Zlatko, Cankarjeva 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44615,
izdala UE Maribor. m-1293
Hladnjak Albert, Cven 5 b, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra poklicnih šol Murska Sobota, izdano
26.6.1978, zap. št. 1906. g-41172
Hlastan Leopold, Rotarjeva 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S134617, št. reg. 44496, izdala UE Ljubljana. s-41147
Hohler Drago, Božje 26, Oplotnica, listino. g-41070
Hojs Rajko, Mlinska 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 1128 pri SORuše. m-1250
Horvat Martin, C. Med vinogradi 6, Koper, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11974. g-41171
Hren Dušan, Bizoviška 22, Ljubljana, delovno knjižico. s-41005
Hren Dušan, Bizoviška 22/d, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1983. s-41128
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Hribar Dario, Cesta Jake Platiše 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42417,
izdala UE Kranj. 41115

Kajšp Anica, Kukova 28/a, Juršinci, 3
delnice Banke Mercator. g-41062

Kogal Karli Udovičič s.p., Šentilj 35,
Šentilj, priglasitven list št. 065-0186/94.
m-1216

Hribernik Jožefa, Vuzenica, listino.
p-41214
Hrovatin Andrejina, Bevkova 2, Ajdovščina, spričevala Centra Str. šole, smer frizer
na ime Krapenc Andrejina, izdana so bila
med leti 1970 in 1973. g-41234
Hvala Anita, Zrinjskega 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95640.
m-1231
Iljevec Ivan, Hotinjska 55, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90197,
izdala UE Maribor. m-1282
Ipavec Maksimiljana, Orehek 11, Postojna, indeks Teološke fakultete v Ljubljani,
št. 50001279. s-41125
Jakovčević Nenad, Put Meja 19, Split,
original pooblastilo o usposobljenosti na radarju, radarskem simulatorju in arpa, št. 02/
09-1545/84, izdala Luška kapetanija Koper.
p-41037
Jakšič Marija, Cesta dveh cesarjev 176,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 652274, št. reg. 71459. s-41238
Jalovec Boris, Stari trg 16, Ljubljana,
delovno knjižico. s-41074
Jančar Janez, Glinška 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 136228,
št. reg. 113920, izdala UE Ljubljana.
s-41030
Jarc Barbara, Ivanja vas 6 a, Mirna peč,
spričevalo izdano 13.6.1997. g-41087
Jazbec Pavel, Budna vas 15 a, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, št. 9364. p-41004
Jerman Klavdija, Pod trančo 2, Ljubljana, zaključno spričevalo OŠ Oskar Kovačič
Ljubljana. s-41202
Jermol Kranjc Suzana, Vojkova 3, Tolmin, spričevalo 3. letnika Srednje šole zaoblikovanje in fotografijo, izdano leta 1992.
g-41049
Jernejc Andrej, Ul. Pohorskega bataljona 223, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 766293, št. reg. 105719.
s-41037
Jesenek Majda, Gladomes 6, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.19283. g-41055
Jesenko Nevenka, Srednje brdo 9, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22998, izdala UE Škofja Loka. s-41257

Kalan Katarina, Breg ob Savi 174, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat.B. g-41309
Kalčič Tomaž, Krožna c. 10, Koper, duplikat zaključno spričevalo in spričevala5.,
6., 7., 8. letnika Gimnazije v Kopru. g-41089
Kambič Marjan, Kočevarjeva 28, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 22397. g-41288
Kaner Hilda, Gornja Radgona, rač.
p-41061
Kastelic Irena, Brezova Reber pri Dvoru
9, Dvor, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo Mesto, izdano leta 1996. s-41044
Kastelic Manuel, Vrbovo 75, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 001055627, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-41180
Kaube Marija, Zrkovci 30, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 87499, izdano pri SO Maribor. m-1276
Kavaš Alojz, Odranci 7, Odranci, prometni list. p-41016
Kavčič Katarina, Gorenjska c. 7, Medvode, diplomo o končani Srednji družboslovno-jezikovni šoli Boris Ziherl v Škofji
Loki, izdana je bila leta 1987. g-41157
Kerin Marinka, Kamence 6, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje. p-41146
Kern Darinka, Cirilova 14 a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 18143, št.
reg. 359, izdala UE Kranj. g-41214
Keršič Irena, Hranilniška 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890661, št. reg. 159148. s-41130

Kolar Marica, Selnica ob Muri 124, Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5351. m-1220
Kolarič Alenčica, Štantetova 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31581. m-1283
Kondić Marina, Jakčeva 33, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137191, št. reg. 215664. s-41305
Korenč Jaka, Ul. Željka Tonija 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1097114, št. reg. 200821. s-41213
Korče Nina, Puhova 9, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole,
smer poslovodja. s-41106
Kosar Anton, Rimska ploščad 22, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCH, št. 35594,
izdala UE Ptuj. g-41090
Kotar Marjan, Velika Ševnica 4, Trebnje, vozniško dovoljenje, št. 1379. g-41283
Kotar Simona, Levstikova 13, Žalec, indeks Fakultete za organizacijske vede Kranj.
g-41116
Kovač Boštjan, Reboljeva 16, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje lesarske šole
v Ljubljani, izdano leta 1997. s-41032
Kovač Tjaša, Cesta v Šmarno 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565462, št. reg. 193035. s-41118
Kovačević Remzija, Ul. Majke Jugovičev 4, Ljubljana, delovno knjižico. s-41096

Kirbiš Franc, Tržec 44 a, Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
27131, izdala UE Ptuj. g-41168

Kovič Martin, Negastrn 3, Moravče, spričevalo za poklicnega voznika, izdala Vozniška šola Ježice leta 1968. s-41003

Klun Peter, Struge, Dobrepolje, diplomo
ZPS Titovi zavodi, smer oblikovalec kovin,
izdana 25. 6. 1987. s-41218

Kozoderc Boris, Doklece 17, Lovrenc,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
26161, izdala UE Ptuj. g-41302

Kmetec Borut, Kajuhova ul. 3, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH; št.
21846, izdala UE Ptuj. g-41091

Kraiger Jelka, Ul. Arnolda Tovornika 10,
Maribor, spričevalo 3. letnika Ekonomske
srednje šole v Slovenj Gradcu, izdano leta
1972. m-1210

Knapič Irena, Brodarjev trg 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
445074, št. reg. 21216. s-41002
Knez Marjan, Zg. Selnica 57, Selnica ob
Dravi, Zavarovalno polico št. AO 288803,
izdala Zavarovalna družba Adriatic. m-1288

Jošt Vinko, Buče 8, Buče, vozniško dovoljenje, št. 13969. p-41003

Kožar Janez, Prisojna ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
891457, št. reg. 144612. s-41281

Jurančič Stane, Košaški dol 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 23285.
m-1202

Koželj Anton, Krka 6 b, Krka, vozniško
dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 15470, izdala UE Grosuplje. s-41280

Juršič Urška, Stopiče 97, Stopiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35894, izdala UE Novo mesto. g-41291

Kobe Ivan, Vinica, vozniško dovoljenje,
kat. BCEFGH, št. 147. p-41068

Kajba Franc, Sp. Jablanica 2, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 403697, izdala UE Litija. s-41310

Kokot Danijel, Ul. Paherjevih 4, Marjeta
na Dravskem pol, vozniško dovoljenje,kat.
BGH, št. 108781. m-1273

Kodelja Damijan, Cesta osvobodilne
fronte 19, Log pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11126, izdala UE
Vrhnika. s-41319

Kralj Bronislava, Sreberničeva 30, Ljubljana, delnice na št. 00785644, izdala jih je
M banka. s-41308
Kramarič Iztok, Stara cesta 6, Metlika,
polico AO št. 318169, izdala Delniška družba Adriatic. g-41085
Kramberger Franc, Tomanova ul. 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 98358. m-1204
Kranjc Matej, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, indeks. s-41029
Krasniči Beka, Metava 58, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 87683.
m-1284
Krempl Roman, Zg. Ščavnica 126, Zg.
Ščavnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH,št. 3764. m-1291
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Križanič Stanislav, Korčetova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 64901. m-1221

Majerle Boštjan, Cankarjeva 7 a, Kočevje, vozniško dovoljenje, št. 10460, izdala
UE Kočevje. g-41235

Milar David, Stolovnik 11, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 16639.
p-41020

Krmac Andreja, Vanganel 37, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 30155. g-41230

Makovec Dragan, Dalmatinska 47, Maribor, delovno knjižico, št. 36734, izdana je
bila 11.8.1978. m-1278

Milošič Marjan, Solnica ob Muri 42, Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.9972.
m-1268

Malavašič Tim, Ul. Bratov Babnik 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 729703, št. reg. 159665, izdala UE Ljubljana. s-41050

Miščič Alojz, Grajska c. 27, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, izdala UE
Nova Gorica. p-41026

Krsnik Stjepan, Valantičevo 13, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. g-41240
Kuhar Jože, Kovaška 22, Lovrenc, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7098.
m-1286
Kumar Sonja, Gerbičeva 64, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811350, št. 65036. s-41100
Kutnajk Gorazd, Tyrševa 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 47307.
m-1189
Labotar Ana Marija, Pohorska 5, Zreče,
vozniško dovoljenje, št. 8666. p-41204
Lahovec Marjan, Goričica pod Krimom
15, Preserje, delovno knjižico. s-41307
Lap Janez, Posavec 70, Podnart, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 11800.
g-41098
Larissi Franc, Strmca 20, Postojna, delovno knjižico. p-41213
Lavrenčič Božidar, Vrhpolje 148, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
830631. g-41292
Lavrenčič Erika, Gregorčičeva 13, Vipava, vozniško dovoljenje. g-41153
Laznik Srečko, Troblje 39 b, Slovenj
Gradec, zaključno spričevalo Avtomehanske šole Maribor izšlo leta 1968. m-1192
Legen Vladimir, Brilejeva 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
646830, št. reg. 43659. s-41217
Lesar Franc, Prežihova 11, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2687.
p-41077
Levak Josip, Za gasilskim domom 9,
Ljubljana, zavarovalne police (kuponi),
št.1043401, ki jih je izdala Slovenica d.d.
s-41192
Lever Aleksandra, Celjska 19, Vojnik,
vozniško dovoljenje, št. 281571. p-41142
Lešnik Boštjan, Prvenci 29, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32971,
izdala UE Ptuj. g-41301
Lešnjak David, Trg svobode 4, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 27714,izdala UE Domžale. s-41252
Liko les d.o.o., Vered 107, Vrhnika, delovno dovoljenje Tukić Dušana, št.
0424460850. g-41227

Manfreda Marko, Poljubinj 30, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. 1098974. p-41013
Marinčič Dejan, vozniško dovoljenje,
kat. H, št. 010692, št. reg. 9147. p-41067
Marovt Vesna, Reteče 171, Škofja Loka,
maturitetno spričevalo Šubičeve gimnazije,
izdano leta 1978. s-41304
Marčinko Roman, Aareška 11, Ruše, listino. p-41147

Mičunović Vidosav, Lepodvorska ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 245338, št. reg. 9743. s-41177
Modernič Lilijana, Greenviška 10, Maribor, zaključno spričevalo živilske-tehn.šole
Maribor, izdano leta 1982. m-1232
Mohorko Andreja, Smrečnikova ul. 24,
Novo Mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 33734, izdala UE Novo Mesto.
g-41027

Matijašič Enis, Gazon 92, Šmarje, vozniško dovoljenje, št. 23717, izdala UE Koper. g-41111

Mušič Andreja, Gregorčičeva 14, Kranj,
indeks Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, smer kemija in kemijska tehnologija,
izdan leta 1993. s-41265

Maček Boris, Ljubeljska 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1028993, št. reg. 12241, izdala UE Ljubljana. s-41133

Namestnik Igor, Gubčeva 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 51303,
izdala UE Maribor. m-1236

Maček Feliks, Črešnjevec ob Dravi 25,
Selnica ob Dravi, zavarovalne police Adriatic št. 0422065. m-1226

Nasevski Mitko, Levstikova 47, Moravske Toplice, vozniško dovoljenje, št. 23661.
p-41215

Maček Marjan, Zg. Slemen 23, Zg. Kungota, zaključno spričevalo OŠ Selnica ob
Dravi iz leta 1975. m-1188

Nemanič Bojan, Gornja Lokvica 29,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št.3975, izdala RNZ Metlika. g-41241

Meglič Zvonko, Wilsonova ul. 25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
62972. m-1265

Nemarnik Darja, 1. tankovske brigade 6,
Sežana, spričevalo o končani OŠ NA VIČ.
p-41139

Melinc Dušan, Trnovo ob Soči 30, Bovec, vozniško dovoljenje, št. S 220156, izdala UE Tolmin. p-41145

Neumuller Gregor, Letonjeva 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
105819. m-1257

Merc Petra, Ul. proletarskih brigad 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
109221. m-1211

Nograšek Srečko, Vodnikova 121, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812473, št. reg. 134966. s-41073

Merdanovič Bogdan, Z. Velnarja 31,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
34779. p-41024

Novak Jan, Dalmatinova 3, Ljubljana,
zaključno spričevalo OŠ Danila Kumar, izdano leta 1992. s-41323

Mervar Lovro, Ljubljanska c., Novo Mesto, AO police št. 0423235, ki jih je izdala
Zavarovalnica Adriatic . g-41060

Novak Janez, Dol pri Borovnici 45 a,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 8295, izdala UE Vrhnika.
s-41058

Mesarič Alenka, Cesta prvih borcev,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. 8975. p-41070
Mihalič Štefan, Kozjak nad Pesnico 70,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 1507. m-1294
Mihelj Anton, Škocjan 64, Koper, vozniško dovoljenje, št. 1656. g-41159

Novak Jože, Breza 11, Trebnje, vozniško dovoljenje kat. BCFGH; št. 5353, serijska št. 991939. g-41262
Novakn Uroš, Vodnikovo nas. 33, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole PET
v Ljubljani, izdano leta 1996. s-41033

Miklavčič Marija, Malo Hudo 17, Ivančna Gorica, delovno knjižico. s-41004

Novokmet Zdenka, Opekarniška 12 c,
Celje, diplomo Srednje pedagoške šole Celje, smer družboslovno-jezikovna I/120.
m-1280

Logar Gašper, Podvil 3, Poljane, vozniško dovoljenje, št. 25371. g-41043

Mikoš Marko, Glavni trg 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 41091,
izdano pri SO Maribor. m-1256

Obara Renata, Mali Slatnik 48, Novo
Mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32007, izdala UE Novo Mesto. g-41113

Mažgon Jernej, Kardeljeva 73, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106917.
m-1243

Mikša Aleš, Ul. Mihe Zidanška 7 a, Pekre, indeks SKSMŠ V Mariboru leta 1991
in Srednje trgovske šole leta 1996. m-1254

Obreht Damijan, Streliška 72, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
105702. m-1200

Lipovšek Zdravko, Jamova cesta 70,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
št. 10-67, ki ga je izdala Grafična poklicna
šola v Ljubljani dne 15.6.1968. s-41075
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Obreza Tamara, Pot sv. Antona 1, Idrija,
spričevalo 3. letnika Gimnazije v Idriji, izdano leta 1996. g-41105

Petar Janez, Kranerjeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567572, št. reg. 109276. s-41254

Ogrinc Milena, Antoličičeva 8, Maribor,
zavarovalne police Adriatic, št. 089229.
m-1261

Petek Tanja, Petrovičeva 13, Ljubljana,
spričevala 1., 2., 3. letnika, izdana leta 1993,
1994, 1995, izdala jih Dvojezična zvezna
trgovska akademija. s-41244

Pompe Simona, Plečnikova 10, Celje, diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem
v Celju - smer tehnik strežbe, ki je bila
izdana na njen dekliški priimek Križnik, št.
926, leta 1989. g-41154

Omerzu Danijel, Cesta na grad 25, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9695. p-41143
Opara Bogdan, Lokavska c. 7, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11756,izdala UE Sežana. p-41178
Ostrež Peter, Vinarje 18, Maribor, indeks št. 81479308, izdala EPF Maribor.
m-1238

Petković Miro, Trg prekomorskih brigad
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 654215, št. reg. 90453. s-41221
Petric Janez, Radovica 69, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 12543,
izdala UE Murska Sobota. g-41035
Petrović Igor, Kogojeva 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103410, št. reg.212777. s-41267

Popović Rastko, Rožna dolina C. V 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 354379, št. reg. 116275, izdala UE Ljubljana. s-41162
Potočar Karolina, Preska 12, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16918,
izdala UE Grosuplje. s-41205
Potočnik Uroš, Jevnica 60, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 10970,
izdala UE Litija. s-41247
Poznanović Jezeršek Mojca, Zikova 3,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14916, izdala UE Kamnik. s-41083

Oto Marko, Na podrtem 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83783.
m-1193

Pečar Andrej, Lemeževa 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1166028,
št. reg. 218111. s-41190

Ozmec Vida, Placarevci 4, Gorišnica, diplomo Trgovske šole Ptuj, izdana leta 1984/
85. m-1279

Pečar Katja, Ul. Jelenčevih 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 108635.
m-1215

Pacher Stanislav, Cesta na Kope 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1042910, št. 207309. s-41276

Pečarič Jože, Železniki 10, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 4635.
g-41036

Paderčič Breda, Vošnjakova 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843358, št. reg. 145780. s-41069

Peček Špela, Pordašin, vozniško dovoljenje, št. 25007. p-41064

Prelec Matjaž, B. Magajne 14, Sežana,
delovno knjižico, št. 29740. p-41212

Pečjak Gašper, Lovšetova 12, Ljubljana,
delovno knjižico. s-41272

Prettner Nataša, Grumova 6, Litija, 3 delnice na št. 01080520, ki jih je izdala Banka
Mercator. s-41293

Palnko Silva, Šentrupert 11, Šentrupert,
delovno knjižico. p-41074
Pangerc Marko, Cesta v Podboršt 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šiška. s-41194
Panjan Franc, Mali Nerajec 8, Dragatuš,
listino. p-41216
Pantoš Ana, Ljubljanska 58, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 40962. s-41011
Paravinja Teodora, Bičevje 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
437118, št. reg. 10454. s-41071
Partlič Bojan, Rošpoh 65, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 80181 pri
SO Maribor. m-1240
Pavšič Emil, Šempas 75 d, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 165231.
g-41296
Pejković Bojan, Klemenova 116, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S97078, št. reg. 177570. s-41034
Pelko Marko, Visoko 103, Visoko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
522437,št. reg. 24022. s-41211

Pečovnik Milan, Tomšičeva 35, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6889. g-41114
Pihler Jožef, Sodražica, zavarovalno polico. p-41157

Pregelj Barbara, Izola, dokumentacijo št.
9395. p-41205

Prinčič Franc, Sv. Peter IX, Sečovlje,
police CORIS od št. 16417 do 16425.
g-41024
Pungerčar Darko, V. Janežičeve 3, Ljubljana, listino št. 01-03-262/78 z dne
28.4.1978. g-41259

Plahuta Franc, Stara cesta 14, kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 189224,
št. reg. 23404, izdala UE Kranj. s-41041

Putrih Ana, Na Korošci 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134790, št. reg. 214773. s-41250

Planinc Janko, Kvedrova 5, Ptuj, listino.
g-41232

Putrih Ana, Na Korošci 2, Ljubljana, zavarovalne police na št. 00101056510, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-41251

Pleterski Franci, Ljubljanska 80 a, Šmarje Sap, priglasitveni list št. opr. št.09-0232/
94, ERO: 5023191. s-41101
Plevel Roman, Zalog pri Cerkljah 89,
Cerklje, 9 navadnih imenskih delnic razreda N, št. 015418, izdala Banka Mercator
leta 1996. s-41028
Ploč Adolf, Gačnik 36, Pesnica pri Mariboru, zavarovalne police Adriatic, št.
0300635. m-1260
Podlesnik Dunja, Polje 10/a, Zagorje,
študentsko izkaznico št. 81493399. m-1275
Pohar Ciril, Ul. Bratov Učakar 70, Ljubljana, vozniško dovoljenje kat. BGH, št. S
686583, št. reg. 122558. s-41270

Perc Miro, Obrežje 34, Zidani Most, Laško, delovno knjižico. s-41208

Poharc Magda, Strmec pri sv. Florjanu
27, Strmec pri Vojniku, potrdilo pri urarju
Trglavčnik, št. 630. m-1202

Pernuš Jože, Ptujska ul. 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
633505, št. reg. 52906. s-41210

Prašnikar Boris, Kratka ul. 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 67386.
m-1228

Piliček Katja, Zale 8 b, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18910. g-41099

Penič Petra, Borova vas 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32786.
m-1292

Pergar Janez, Slomškova 35, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat.BGH, št. S 971545,
št. reg. 48498. s-41212

Prauhart Robert, Rošpoh-Del 46, Kamnica, delovno knjižico. m-1219

Pšeničnik Breda, Medvoška c. 16, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
135082, izdala UE Medvode. s-41063
Radi Majda, Kettejeva 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 50457, izdano pri SO Maribor. m-1267
Radovanovič Časlav, Breg, Polzela, rač.
p-41062
Ranđelović Bojana, Kocjanova 6, Ljubljana, delovno knjižico. s-41189
Rančnik Slavko, Stožice 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
412095, št. reg. 144689. s-41223
Rath Manja, Plečnikova 3, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 1995. m-1227

Poljanšek Maksimiljan, Vinjole 39, Portorož, AO police št. AO-0396827. g-41112

Ravnik Martin, Veliki Orehek 19, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
22177, izdala UE Novo mesto. g-41290

Polše Janez, Podmolniška c. 44, Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
4321, št. reg. 1400. s-41129

Ravter Samo, Strossmayerjeva 32, Maribor, indeks Pravne fakultete Maribor,
št.71086995. m-1269
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Raya Mounzer, Borova vas 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70716.
m-1196

Selič Marjeta, Na Gaj 120, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 63021,
izdano pri SO Maribor. m-1205

Šimon Janez, Pince 22/a, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH. p-41066

Rebec Vasja, Gregorčičeva 23, Piran, zavarovalne police AO, št. 0439354. g-41229

Seničar Zvonimir, Hrovatova 7, Maribor, dvojnik voz. dovoljenja kat.
ABCDEFGH,št. 13606, izdano pri ONZ Maribor. m-1239

Remškar Andreja, Razori 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
146046, št. reg. 184343. s-41176
Repa Jožef, Meljski dol 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
97178 pri SO Maribor. m-1242
Repnik Vanda, Slamnikarska 12, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12081, izdala UE Domžale. s-41313
Rhjak Ilija, Zg. Duplek 168, Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu ŽIŠ,
izdano leta 1972 v Mariboru. m-1255
Rihtaršič Ani, Zikova 1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 178931, izdala UE Kamnik. s-41201
Rijavec Igor, Kranjska c. 3 b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH; št. 14717,
izdala UE Kamnik. s-41079
Rimer Franc, Konjiška dobrava 70, Slovenjske Konjice, vozniško dovoljenje za
plovila, št. 02/13-5551/96. p-41134
Rimer Franc, Konjiška dobrava 70, Slovenjske Konjice, pomorsko knjižico, št. 01/
03-851/96 za plovilo Fisher Man, registracije PI-2885, ki je bila izdana v Piranu na
podjetje RIMER d.o.o. p-41135
Ritlop Mojca, Ul. prvih žrtev 26, Miklavž na Dravskem pol, maturitetno spričevalo Pedagoške gimnazije Maribor, izdano
leta 1982. m-1263
Ritonja Miran, Rimska pl. 16, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20125, izdala UE Ptuj. g-41067
Robek Mitja, Likarjeva 3, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9920.
p-41018
Rodić Snežana, Cesta 24. junija 72, Ljubljana, delovno knjižico. s-41164
Rozman Ivan, Trg prekomorskih brigad
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 324023, št. reg. 187933. s-41314

Simonič Vlado, Na terasi 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 69166,izdala UE Maribor. m-1271
Skrila Marija, Bolečka vas 6 a, Ptujska
gora, 3 delnice Banke Mercator. g-41300
Sovinc Darko, Linhartev trg 26, Radovljica, spričevalo 8. razreda in diplomo OŠ
Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Sovinc Darko se je šolal preko Delavske univerze v Radovljici. g-41156
Sovinc Jožef, Trg 3 b, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 1133,izdala UE Ravne na Koroškem. g-41059
Srnec Franc, Jarška cesta 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165237, št. reg. 184921. s-41121
Sruna Olga, Neubergerjeva 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167940, št. reg. 12704. s-41120
Stare Špela, Bevkova 10, Vir, Domžale,
indeks Fakultete za družbene vede v Ljubljani. s-41057
Stojaković Zvezdana, Kropa 3 b, Kropa,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24994.
g-41019
Suljanović Zuhdija, Ul. Iga Grudna 3,
Ljubljana, delovno knjižico. s-41312
Svalj Stanko, Kočarija 10, Kostanjevica
na Krasu, 5 delnic št. 667412 Banke Mercator. g-41061

Štangelj Janez, Jama 1, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29473, izdala UE Novo mesto. g-41289
Štenkler Ivan, Begunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17680. g-41020
Štrakl Andrej, Bizjakova 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513275, št. reg. 179648. s-41080
Štukovnik Darinka, Koroška 79, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30291. m-1259
Šuštar Janez, Podgorica 9, Videm Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 148, izdala UE Grosuplje. s-41193
Ščančar Štefan, Partizanska 6, Rakičan,
delovno knjižico, št. 16507. p-41223
Tatić Liljana, Clevelandska 17 a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842766, št. reg. 167058. s-41311
Tavčar Breda, C. na Bršljanovec 14, Sežana, vozniško dovoljenje. p-41153

Trajkovič Elvis, Kogojeva 25, Portorož,
vpisni list za čoln PI-27910, št. 01/03-526/
90, izdan 6.7.1950. g-41286

Šeklič Dragica, Tekačevo 23 a, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
8735, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-41144

Rutar Sonja, Kvedrova 9, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, , št. 20978. g-41231

Šelih Andrej, Ul. borcev za severno mejo 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.GH,
št. 99584. m-1190

Savić Marinko, Orlova 11, Ljubljana, 4
delnice na št. 01093657, izdala Banka Mercator. s-41266

Šoštarič Renato, Osek 68, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9826.
m-1208

Šantavec- Ferenčak Jadranka, Požarnice
26 c, Vnanje Gorice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 62183, št. reg. 119359.
s-41277

Rupnik Mojca, Kalce 32, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 853376, št.
reg. 4943, izdala UE Logatec. s-41102

Savinc Rajko, Vilenska c. 78, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
102196, izdala UE Maribor. m-1224

Škufca Andrej, Gorazdova 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596620, št. reg. 196351. s-41237

Tomažin Boštjan, Radeče, vozniško dovoljenje. p-41150

Ružič Metka, Slomškova 68, Murska Sobota, indeks št. 81460645, izdala EPF Maribor, leta 1994/95. m-1237

Salihovič Zumra, Cesta Zmage, Zagorje,
listino. p-41156

Škrbec Dušan, Podlubnik 154, Škofja
Loka, police obveznega zavarovanja št.
0460971, ki jih je izdala Zavarovalnica
Adriatic. g-41297

Svenšek F., Jablovec 4, Podlehnik, delovno knjižico, št. 20969. p-41209
Šakić Dino, Prištinska 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 184831,
št. reg. 184984. s-41320

Šav Jurij, Cesta na Markovec 5, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 28481. g-41088
Šega Metka, Vojkova 11, Celje, zaključno spričevalo št. 7204. p-41015

Sajnkar Bojan, Valvazorjeva 38, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-41148

Škrabar Matej, Cesta v Mestni log 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1041724, št. reg. 162405. s-41249

Šenk Zoran, Hrib 9, Preddvor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 806929, št.reg.
33529, izdala UE Kranj. g-41284
Šetina Tomaž, Zbilje 24 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1103199, št. reg. 121824. s-41022
Šimenc Alojzij, Dol pri Ljubljani 21,
Ljubljana, dovoljenje za letenje št. 141, izdalo Ministrstvo za promet in zveze-Republiška uprava za zračno plovbo. s-41053

Toplak Marjan, Arnolda Tovornika 19,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 73694 pri SO Maribor. m-1253

Tratnik Marija, Janeza Puharja 2, Kranj,
zavarovalne police na št. 0460642, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-41285
Trbižan Milan, Prešernova 1, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14336,
izdala UE Domžale. s-41261
Trs Franc, Uskoška 68, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 34035. m-1207
Truden Zvonka, Tatjane Odrove 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
806873, št. reg. 8551, izdala UE Kranj.
s-41255
Truntič Natalija, Gačnik 30, Pesnica pri
Mariboru, zav. polico št. 0328967, izdala
Adriatic d.d. leta 1995. m-1206
Tršan Marko, Mirje 3, ljubljana, prometno dovoljenje št. 0419714. s-41045
Ugrin Maja, Rozmanova 37, Koper, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25422, izdala UE Koper. s-41107
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Ulaga Špela, Sp. Slivnica 56, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19255,
izdala UE Grosuplje. s-41134

Vipotnik Janez, Levstikova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 587019, št. reg. 19982. s-41047

Ulbl Miha, Glavni trg 4, Muta, delovno
knjižico, št. 215113-8782. p-41149

Vodušek Suzana, Prvomajski trg 17,
Poljčane, zaključno spričevalo 3. letnika
Zdravstvene srednje šole v Mariboru, izdano leta 1994. m-1248

Zbičajnik Danijel, Partizanska pot 10,
Slovenj Gradec, maturitetno spričevalo
Srednje usnjarske šole v Domžalah, izdano
leta 1980. g-41038

Urbančič Tadeja, Ulica Marije Drakslerjeve 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1011174, št. reg. 204835.
s-41199
Vahčič Tilen, Dergomaška 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137304, št. reg. 215754. s-41322
Vake Iztok, Vinogradniška 24, Orehova
vas, zaključen izpit TESTŠ, izdan leta 1984.
m-1212
Vehar Marko, SV. Urbana 24, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH;
št. 22730, izdala UE Škofja Loka. s-41093
Vene Evald, Jelendol 6, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30263, izdala UE Novo mesto. g-41084
Verdev Marko, Sladki vrh 5/c, Sladki
vrh, zaključno spričevalo Srednje kmetijsko-vrtnarske šole v Šentjurju, izdano leta
1993. m-1233
Verdnik Nino, Kostanjevec 70, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
18665. g-41054
Vidic Brigita, Vinje 41, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
848712, št. reg. 162316. s-41198
Vidić Dobrivoje, Betnavska c. 129, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.95288. m-1262
Vidmar Metka, Ul. Bratov Babnik 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 293429, št. reg. 72466. s-41242
Vincoletto Roberta, Sermin 12, Bertoki,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
40288, izdala UE Koper. g-41094

Zorko Blaž, Koroška ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585313, št. reg. 193570. s-41278

Vogrin Cilka, Bevkova 3, Maribor, homologacijo vozila Renault 5, VIN - koda:
VF1B40705 11226406. m-1223

Zupan Janez, Toma Zupana 11, Naklo,
vozniško dovoljenje, št. S 1027518, št. reg.
7408. g-41303

Vogrinec Milan, Vosek 15/b, Pernica,
zaključno spričevalo Srednje agroživilske
šole v Mariboru, vip. voznik, izdano leta
1988. m-1235

Zupančič Lea, Gubčeva 24, Trebnje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto,izdano leta 1995/96. s-41260

Voj Peter, Zelena pot 30, Ljubljana, delovno knjižico. s-41007

Žagar Aleksander, Leninov trg 8, Trbovlje, zavarovalno polico AO 520020, izdana
pri Zavarovalnici Adriatic. g-41148

Vrevc Rok, Porentova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103368, št. reg. 212742. s-41046
Vrečar Vili, Novi Dom 28, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3266, izdala
UE Hrastnik. g-41215
Vrtnik Silva, Hraše 53 a, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 928926,
št. reg. 102394. s-41132
Winkler Matjaž, Prvomajska 17, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. p-41218
Zakrajšek Šefika, Dantejeva 29, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-41239
Zalar Majda, Rožna dolina c XI. 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 186367, št. reg. 7768. s-41009
Zaman Franc, Lanišče 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1096211, št. reg. 47500, izdala UE Ljubljana. s-41018
Završnik Jani, Ukmarjeva 16, Lucija,
Portorož, spričevalo 1. letnika Srednje pomorske šole v Portorožu, smer elektrotehnik. g-41021

Žagar Aleksander, Leninov trg 8, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št.6990, izdala UE Trbovlje. g-41150
Žagar Damjan, Križ 7, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16174, izdala UE Kamnik. s-41253
Žalar Boštjan, Kolonija 1. maja 23, Trbovlje, zavarovalno polico št. 0348639, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-41151
Žerak Metka, Žetale 31 b, Žetale, delovno knjižico št. 52463. p-41071
Žižek Dragica, Čete 16, Črenšovci, spričevalo. p-41005
Žorž Gregor, Ivanje Selo 4, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 517092, št.
reg. 8688. g-41295
Žugman Boris, Terčeva 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 52157.
m-1213
Žvajkar Bojan, Ptujska c. 46, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9232.
m-1272
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