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Postavitev
stalnega sodnega tolmača

Razglasi in objave

Register političnih
organizacij

Št. 756-130/96 Ob-3021

Ivan Marković, stalno prebivališče Ko-
per, Cesta na Markovec 5, je bil z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 756-130/96 z
dne 8. 7. 1997, imenovan za sodnega tolma-
ča za italijanski jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-146/95 Ob-3022

Angelina Trajkovski, stalno prebivališče
Ljubljana, Rožna dolina c. VIII/28, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št. 756-
146/95 z dne 2. 6. 1997, imenovana za sod-
nega tolmača za ruski jezik za neomejen čas
in za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-132/96 Ob-3023

Dervish Haskaj, stalno prebivališče
Ljubljana, Ziherlova 6, je bil z odločbo Mi-
nistrstva za pravosodje, št. 756-132/96    z
dne 8. 7. 1997, imenovan za sodnega tolma-
ča za albanski jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-51/92 Ob-3024

Abedin Maliqi, stalno prebivališče Ljub-
ljana, Glavarjeva 56, je bil z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 756-51/92 z dne 8.
7. 1997, imenovan za sodnega tolmača za
albanski jezik za neomejen čas in za celotno
Republiko Slovenijo.

Št. 756-270/96 Ob-3025

Tina Škerlj, stalno prebivališče Ljublja-
na, Kantetova 74, je bila z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 756-270/96    z dne
8. 7. 1997, imenovana za sodnega tolmača
za nemški jezik za neomejen čas in za celot-
no Republiko Slovenijo.

Št. 001/2-6-50/97 Ob-3061

V register političnih strank se vpiše spre-
memba statuta Nove stranke z matično šte-
vilko PRS 1120883, ki jo je stranka sprejela
na Omizju dne 21. 4. 1997.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02800-11/97 Ob-3000

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 23. 6. 1997
pod zap. št. 186/97 z nazivom: pravilnik
sindikata družbe, ki jo je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata z imenom: Sindikat
družbe EMO orodje in naprave KNSS
neodvisnost in sedežem Bežigrajska 10,
Celje.

Št. 02800-10/97 Ob-3001

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 4. 6. 1997
pod zap. št. 185/97 z nazivom: pravila sin-
dikata II. Osnovne šole Celje, ki jo je zahte-
vala pooblaščena oseba sindikata z imenom:
Sindikat II. Osnovne šole Celje in sede-
žem Ljubljanska cesta 46, Celje.

Št. 02800-9/97 Ob-3002

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 3. 6. 1997
pod zap. št. 184/97 z nazivom: pravila o
organiziranju in delovanju sindikata družbe
Libela – Maxima, ki jo je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata z imenom  Sindikat
kovinske in elektro industrije Slovenije,
Sindikat družbe Libela Maxima in sede-
žem: Opekarniška 2,  Celje.

Št. 02800-8/97 Ob-3003

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 22. 5. 1997
pod zap. št. 183/97 z nazivom: pravila o
organiziranju in delovanju sindikata družbe
Transglob Celje, ki jo je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sin-
dikat delavcev prometa in zvez Slovenije,
Sindikat Transglob Celje in sedežem Ve-
selova 1, Celje.

Št. 029-0001/97-2/23 Ob-3062

1. Pravila sindikata Levas, d.o.o., To-
varniška 18, Krško, sprejeta dne 22. 5.
1997, so vpisana v evidenco in hrambo sta-
tutov sindikatov  pod št. 66 pri Upravni
enoti Krško.

N 21/96-6 R-50

Dejak Peter, roj. 10. 4. 1950 v Ljubljani,
nazadnje stanujoč v Rakitnici 52, je pogre-
šan.

Okrajno sodišče v Kočevju

dne 3. 3. 1997

N 107/94 R-96

Babič Ciril, roj. dne 25. 2. 1926, nazad-
nje stanujoč Brezje 22, je pogrešan od leta
1944 (na predlog Babič Milana, Brezje 26).

Okrajno sodišče v Radovljici

dne 27. 5. 1997

Oklici dedičem

Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem živ-
ljenju, naj to javijo sodniku in začas-
nemu skrbniku oziroma predlagatelju v
roku treh mesecev po objavi oglasa, ker
bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.

D 363/96 R-98

Pri tukajšnjem sodišču je v teku za-
puščinski postopek po pok. Žagar Mihaelu,
roj. 21. 1. 1864, državljanu bivše Kraljevine
Jugoslavije, nazadnje stanujočem Zg. Žaga
2, umrlem 29. 12. 1942.

Po doslej zbranih podatkih naj bi zapust-
nik imel več bratov in sester, ki so sedaj že
pokojni, v glavnem pa so živeli v Ameriki.
Nekateri med njimi so zapustili potomce,
vendar pa ni znano, kdo so ti potomci in kje
živijo. Zato sodišče s tem oklicem poziva
vse nečake in nečakinje pok. Žagar Mihaela
oziroma eventualne njihove potomce, da se
v roku enega leta od objave tega oklica v
Uradnem listu RS in na sodni deski tukajš-
njega sodišča, sodišču javijo in uveljavljajo
pravico do dediščine. Po preteku oklicnega
roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko
obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z
zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju,

dne 13. 5. 1997

II D 823/96 R-117

Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-
pek po pok. Zupan Alojziji, rojeni Volčan-
šek, hčeri Ivana, rojeni 21. 6. 1908, umrli 29.
8. 1996, nazadnje stanujoči Ljubljana, Grab-
lovičeva ulica 8, drž. Republike Slovenije.

V poštev za dedovanje pride tudi zap.
nečakinja Volčanšek Ana, ki je neznanega
prebivališča, zato jo sodišče poziva, da se v
roku enega leta po objavi tega oklica zglasi
pri sodišču. Če se v določenem roku Vol-
čanšek Ana ne bo zglasila pri sodišču, bo
sodišče končalo ta zapuščinski postopek na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 27. 5. 1997

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče postopek,
da se razglasijo za mrtve osebe, ki so
pogrešane.
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D 183/96 R-119

Dne 9. 11. 1995 je v Celju umrl Cerov-
šek Jožef, upokojenec, rojen 28. 3. 1920,
nazadnje stanujoč Celje, Trubarjeva 44.

Sodišče poziva vse, ki smatrajo, da bi
prišli v poštev kot dediči na podlagi zakona
po pokojnem Cerovšek Jožefu, da se v roku
enega leta po objavi tega oklica priglasijo
sodišču.

Če se v roku ne bo priglasil nihče, bo
sodišče štelo, da prihaja v poštev le sin za-
pustnika Cerovšek Dušan.

Okrajno sodišče v Celju

dne 5. 6. 1997

II D 193/96 R-125

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku za-
puščinski postopek po pokojnem Pestiček
Jožefu, roj. 23. 1. 1911, posestniku, poroče-
nem, nazadnje stan. Vranji vrh 2, umrlem
16. 8. 1948.

K dedovanju na podlagi zakona so po-
klicani vdova Ida Peklar ter pokojnikovi
bratje in sestre, Pestiček Pavla, Pestiček Ru-
dolf, Pestiček Rupert, Pestiček Štefan, Pe-
stiček Marjana in Pestiček Janez st.

Pozivamo prej navedene dediče, da se v
enem letu od objave oklica v Uradnem listu
RS, priglasijo pri tem sodišču, saj bo so-
dišče sicer po preteku roka opravilo za-
puščinsko razpravo na podlagi izjave skrb-
nika in na podlagi podatkov s katerimi bo
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru

dne 19. 6. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah

II P 660/96 R-83

To sodišče je v pravdni zadevi tožnice
Tatjane Todorovič, Hruševska 142, Ljublja-
na, zoper toženca Aleksandra Todoroviča,
neznanega bivališča, zaradi razveze zakon-
ske zveze sklenilo:

tožencu Aleksandru Todoroviču, nezna-
nega bivališča, se postavi začasni zastopnik
Kirin Zakrajšek, diplomirana pravnica, sta-
nujoča Mala  Slevica 36, Velike Lašče.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika.

Te pravice in dolžnosti ima začasni za-
stopnik vse dotlej, dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopita pred sodišče ozi-
roma dokler skrbstveni organ ne sporoči so-
dišču, da je postavil skrbnika (drugi odst.
85. čl. ZPP).

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 1997

Št. 14/97 R-93

To  sodišče je v izvršilni zadevi upnika
Jordana Umerja, Ul. Nade Žagar 2, Koper,
ki ga zastopa Franc Mesar, odvetnik iz Ko-
pra, zoper dolžnike Antona Babiča, Anto-
na Babiča ml. in Justa Babiča, neznanega
prebivališča, na podlagi določila 84. čl.
ZPP v zvezi s 14. čl. ZIP, postavilo Giania
Flega, odvetnika iz Kopra, Vojkovo na-
brežje 23 za začasnega zastopnika dolžni-
kom Antonu Babiču, Antonu Babiču ml. in
Justu Babiču.

Začasni zastopnik bo v navedeni izvršil-
ni zadevi zastopal dolžnike dokler slednji
ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler jim skrbstveni or-
gan ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru

dne 26. 5. 1997

R 34/97 R-126

To sodišče je po sodnici Živki Frank v
zadevi upnika Gregorja Zupanca, Okrogar-
jeva 13, Celje, zastopana po odvetnici Mar-
jetici Nosan iz Celja zoper dolžnika Zupanc
Draga, neznanega bivališča, nazadnje bival
v državi Kanadi, zaradi zavarovanja doka-
zov, na podlagi določila 84 čl. zakona o
pravdnem postopku sklenilo:

dolžniku Zupanc Dragu se postavi za za-
časno zastopnico Lah Matejo, pripravnico
pri tuk. sodišču. Naloga začasnega zastop-
nika je, da zastopa dolžnika v postopku za-
varovanja dokazov.

Okrajno sodišče v Celju

dne 2. 6. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

St-19/97 S-304

V stečajnem postopku in likvidaciji, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 39 z dne
30. VI. 1997, S-274, St 19/97 se prvi odsta-
vek I. točke pravilno glasi:

To sodišče je s sklepom opr. št. St 19/97
dne 19. 6. 1997 začelo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom Štajerska pivovar-
na, d.d., Maribor, Ljubljanska 81, Maribor.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 7. 7. 1997

St 5/97-10 S-296

Z dnem 8. 7. 1997 se začne stečajni po-
stopek nad dolžnikom Body – konfekcija,
proizvodnja in trgovina Ljutomer, d.o.o.,
Ljutomer, Ulica ob progi 7.

Stečajni postopek se ne izvede in se z
istim dnem zaključi.

Začetek in zaključek stečajnega postop-
ka se objavi v Uradnem listu RS.

Zoper sklep o začetku in zaključku ste-
čajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.

Premoženje stečajnega dolžnika se po
pravnomočnosti tega sklepa uporabi za po-
ravnavo stroškov stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 8. 7. 1997

St 9/97-21 S-297

1. Ugotovi se, da je to sodišče s svojim
sklepom pod opr. št. St 1/97-9 z dne 13. 5.
1997 začelo stečajni postopek nad stečaj-
nim dolžnikom Astreia, Trgovsko in go-
stinsko podjetje, d.o.o., Krog, Ob Ložiču
6.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v roku dveh mesecev po objavi
tega oklica v Uradnem listu RS.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 29. 9. 1997 ob 12. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 9. 7. 1997 ponovno nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča.

7. Pravne posledice začetka stečajnega
postopka so nastale dne 13. 5. 1997, ko je
bil oklic o začetku stečajnega postopka na-
bit na oglasno desko tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 7. 1997

St 22/97 S-298

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 22/97 sklep z dne 10. 7. 1997:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Zlatarna Celje, d.d., Celje, Kersni-
kova 19, Celje.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hohnjec Zlatko, dipl. ek., Žibernik 28, Ro-
gaška Slatina.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z us-
treznimi listinami in kolkovane s predpisa-
no takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. novembra 1997 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 10. 7.
1997.

St 19/97 S-299

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 19/97 sklep z dne 10. 7. 1997:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Hmezad Duri, Lesno proizvodno-tr-
govsko podjetje, d.o.o., Šempeter v Sa-
vinjski dolini.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Kristijan Mirt, Galicija 43/a, Ža-
lec.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z us-
treznimi listinami in kolkovane s predpisa-
no takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. oktobra 1997 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 10. 7.
1997.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 7. 1997

St 74/94 S-300

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Založba Park,
p.o., Ljubljana – v stečaju za dne 4. 9.
1997 ob 12.45, v sobi 223 tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdeli-
tve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

St 43/97 S-301

To sodišče je s sklepom St 43/97 dne 9.
7. 1997 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom MEI, p.o., Marketing, engineering,
international, p.o., Ljubljana.

Opravi se skrajšani stečajni postopek.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ve-

limir Malešič, dipl. pravnik, stanuje Jana
Husa 88, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS, ter vpi-
še v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi doka-
zili o obstoju terjatve in kolkovane s predpi-
sano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 8. 10. 1997 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 7.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 1997

St 16/97 S-302

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
16/97, z dne 10. 7. 1997 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Sloven-
ske železarne – jeklolivarna Ravne, pod-
jetje za proizvodnjo jeklolitine in litih iz-
delkov, d.o.o.

Odslej firma glasi: Slovenske železarne
– jeklolivarna Ravne, podjetje za proizvod-
njo jeklolitine in litih izdelkov, d.o.o. – v
stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Miran Kos, odvetnik iz Raven na Koroš-
kem, Koroška cesta 14.

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 kol-
kovane s predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dol-
gove takoj poravnajo v stečajni masi.

V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
8. 10. 1997 ob 9. uri v sobi št. 28, tukajšnje-
ga sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča, dne 10. 7.
1997.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 10. 7. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

St 4/97 S-303

To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/97 z
dne 10. 7. 1997 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Avtoline Kranj, Trgovina
in servis, d.o.o., Bleiweisova 10, Kranj.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Veljko Jan, Mestni trg 38, Škofja Loka.

Upnike pozivamo naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolž-
nika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 11.
1997 ob 9. uri v sobi 113/I tukajšnjega so-
dišča.

Sklep o začetku stečajnega postopka se
vpiše v sodni register tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne
10. 7. 1997

Okrožno sodišče v Kranju

dne 10. 7. 1997

La-167

IPI Holding, p.o., Zdraviliški trg 13,
Rogaška Slatina podaljšuje javni poziv za
vpis in vplačilo delnic v interno razdelitev
in notranji odkup delnic.

Ponovno pozivamo vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja in
družbe v njegovi lasti, da v roku 15 dni po
objavi javnega poziva v časopisu Delo vpiše-
jo potrdila za manj izplačane plače v interno
razdelitev v notranji odkup delnic podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v časopisu Delo, dne 30. 4.
1996 in v Uradnem listu RS, št. 26, z dne
17. V. 1996.

IPI Holding, p.o.,
Rogaška Slatina

Št. 57/97 La-168

Megrad inženiring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposle-
nim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 8, z dne 12. II. 1996 in
dnevniku Delo dne 9. 2. 1996. Istočasno je
bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih
deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 31. 7. 1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po telefonu
061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjet-
ja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.

Megrad inženiring, p.o., Ljubljana

La-166

Na podlagi uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-

činov lastninskega preoblikovanja podjetij
(Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/
94 in 5/95) družba I.T.I. – Inženiring tehno-
loških inovacij, d.o.o., Ljubljana, Medvedo-
va 28, objavlja program lastninskega preob-
likovanja, ki ga je z odločbo št. LP 00472/
1997-TT z dne 26. 6. 1997 odobrila Agenci-
ja RS za prestrukturiranje in privatizacijo.

1. Firma in sedež: I.T.I. – Inženiring
tehnoloških inovacij, d.o.o., Ljubljana,
Medvedova 28.

Skrajšana firma: I.T.I., d.o.o.
Družba je vpisana v sodni register pri

Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg.
vl. 1/2005/00.

2. Matična številka: 5280346.
3. Dejavnost podjetja: pretežna dejavnost

podjetja je inženiring in projektiranje, tr-
govsko zastopanje in posredovanje ter pro-
met z nepremičninami. Šifra podskupine
110.404.

4. Pravna oblika organiziranosti: I.T.I.,
d.o.o., je družba z omejeno odgovornostjo v
mešani lastnini, v kateri znaša nenominirani
družbeni kapital 25,22%, nominirani druž-
beni kapital 10%, zasebni pa 64,78%.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po preoblikovanju:

– Sklad RS za razvoj – 5,04%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanju – 2,52%,
– Odškodninski sklad – 2,52%,
– upravičenci iz interne razdelitve in no-

tranjega odkupa – 15,14%,
– nominirani družbeni kapital – 10%,
– zasebni kapital – 64,78%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic oziroma po-

slovnih deležev na sklade do 40% družbe-
nega kapitala,

– interna razdelitev delnic oziroma po-
slovnih deležev upravičencev do 20% druž-
benega kapitala,

– notranji odkup delnic oziroma poslov-
nih deležev upravičencev do 40% družbe-
nega kapitala.

Družba bo po izvedbi preoblikovanja os-
tala organizirana v pravno organizacijski ob-
liki družbe z omejeno odgovornostjo.

7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje I.T.I., d.o.o., Ljubljana, Medve-

dova 28, poziva upravičence (vse zaposle-
ne, nekdanje zaposlene in upokojene delav-
ce podjetja), da lahko v 30 dneh po tej obja-
vi, objavljeni v časopisu Delo ter na oglasni
deski podjetja, zamenjajo lastniške certifi-
kate za začasnice (kasneje delnice oziroma
poslovne deleže družbe) ter tako sodelujejo
pri interni razdelitvi. Če v navedenem roku
ne bo vpisanih 20% delnic oziroma poslov-
nih deležev, namenjenih interni razdelitvi,
bo z objavo internega razpisa v naslednjih
10 dneh začel teči nov 15-dnevni rok za
vpis delnic oziroma poslovnih deležev ožjih
družinskih članov zaposlenih. Delnice (ozi-
roma poslovni deleži), ki bodo razdeljene
upravičencem v okviru interne razdelitve,
so navadne, glasijo se na ime in so nepre-
nosljive dve leti po njihovi izdaji, razen z
dedovanjem.

7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje I.T.I., d.o.o., Ljubljana, Medve-

dova 28, poziva upravičence (vse zaposlene
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in nekdanje zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko sodelujejo pri notranjem
odkupu delnic oziroma poslovnih deležev
podjetja.

Notranji odkup delnic (oziroma poslov-
nih deležev) bo potekal hkrati z interno raz-
delitvijo delnic oziroma poslovnih deležev
v višini 40% družbenega kapitala, z upošte-
vanjem 50% popusta. Upravičenci bodo
hkrati z vpisom in vplačilom delnic oziroma
poslovnega deleža podpisovali tudi izjavo o
pristopu k pravilom notranjega odkupa. Del-
nice (oziroma poslovni deleži) so imenske,
dajejo pravico do dividende, so neprenoslji-
ve zunaj programa notranjega odkupa, ra-
zen v primeru dedovanja in imajo enake
lastnosti kot delnice, ki jih določa tretji od-
stavek 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.

8. Načini vplačila
Delnice oziroma poslovne deleže iz in-

terne razdelitve in notranjega odkupa lahko
upravičenci vplačajo in vpišejo v okviru
zgoraj opredeljenih rokov na sedežu podjet-
ja I.T.I., d.o.o., Ljubljana, Medvedova 28,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka od
8. do 12. ure. Pri gotovinskih vplačilih del-
nic oziroma poslovnih deležev iz notranje-
ga odkupa se kupnina za delnice oziroma za
poslovni delež revalorizira z indeksom drob-
noprodajnih cen od 1. 1. 1993 dalje, vplači-
la pa se izvajajo na posebni privatizacijski
(pod)račun št. 50104-698-000-0027354 pri
Agenciji RS za plačilni promet, podružnica
Ljubljana, z navedbo: plačilo kupnine za
delnice notranjega odkupa.

9. Informacije
Vabimo vse upravičence, da se na naš

poziv oglasijo z obvestilom o dodelitvi last-
niškega certifikata. Dodatne informacije v
zvezi s programom, pogoji vpisa in vplačila
lahko upravičenci dobijo pri Matejki Žibert,
tel. 132-13-29, na mestu vplačila pa so na
voljo pravila notranjega odkupa.

10. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade RS v Ljub-
ljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, Ljubljana, Kotnikova 28.

I.T.I. – Inženiring tehnoloških inovacij,
d.o.o., Ljubljana

Št. 121/97 Ob-3009

Na podlagi 41. člena zakona o uresniče-
vanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94) ter 12. člena statutar-
nega sklepa Narodne in univerzitetne knjiž-
nice v Ljubljani razpisujemo prosto delov-
no mesto

ravnatelja Narodne in univerzitetne
knjižnice v Ljubljani

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:

– da ima znanstveno kvalifikacijo (dok-
torat ali magisterij) ali

– da ima bibliotekarsko strokovno kvali-
fikacijo – bibliotekarski svetovalec ali

– da je priznan kulturni delavec z do-
brim poznavanjem slovenskega knjižni-
čarstva

– in da predloži program razvoja knjiž-
nice.

Izbrani kandidat bo imenovan za ravna-
telja Narodne in univerzitetne knjižnice v
Ljubljani za dobo petih let.

Ministrstvo za kulturo RS bo kandidate
obvestilo o izbiri v roku 20 dni po opravlje-
ni izbiri.

Kandidati naj pošljejo prijave v 15 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »za razpis ravnatelja – NUK« na naslov:
Ministrstvo za kulturo RS, Cankarjeva 5,
Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo RS

Ob-3014

Glasbena šola Frana Gerbiča, Cerknica,
Partizanska 9 razpisuje prosta delovna mesta

učitelj klavirja–korepetitor za polni de-
lovni čas za nedoločen čas,

učitelj klavirja–korepetitor za polovič-
ni delovni čas za nedoločen čas.

Prijave pošljite v roku 8 dni z dokazili o
izpolnjevanju pogojev.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni.

Glasbena šola Frana Gerbiča

Št. 12200-0001/97-001 Ob-3074

Republika Slovenija, Upravna enota
Murska Sobota, razpisuje prosto delovno
mesto

višjega svetovalca – predsednika ko-
masacijske komisije v oddelku za kme-
tijstvo in gozdarstvo

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom in posebnih po-
gojev, določenih v 4. členu zakona o delav-
cih v državnih organih (Ur. l. RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) izpolnje-
vati še naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba (VII/1)
pravne smeri,

– 5 let delovnih izkušenj.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-

ločen čas s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev je potrebno poslati na naslov: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Murska
Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, v ro-
ku 8 dni od dneva objave tega razpisa.

Upravna enota Murska Sobota

Št. 549/97 Ob-3094

Na podlagi določil statuta Klinični cen-
ter Ljubljana ponovno objavlja prosto de-
lovno mesto

glavne medicinske sestre strokovno-
poslovne skupnosti Stomatološka klinika

Za glavno medicinsko sestro SPS lahko
kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje po-
goje:

– da je višja medicinska sestra z delov-
nimi izkušnjami v zobozdravstveni dejav-
nosti ali višja medicinska sestra z dodatno
visoko izobrazbo s področja organizacije de-
la ali sociologije ali pedagogike,

– da ime 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Glavna medicinska sestra bo imenovana
za štiri leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev naj kandidati pošljejo v roku
15 dni od objave razpisa na naslov: Klinični
center Ljubljana, Kadrovska služba, Ljub-
ljana, Bohoričeva ul. 28 s pripisom »za raz-
pisno komisijo«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v os-
mih dneh po odločitvi pristojnega organa.

Klinični center Ljubljana

Javna naročila

Pričetek oddaje javnega naročila

Št. 93/97 Ob-3098

Na podlagi določil 8. točke 2. člena in na
podlagi 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in 14. člena statuta
Slovenske kinoteke objavljamo

pričetek postopka za oddajo javnega na-
ročila za izbiro izvajalca za dobavo kino-
opreme za dvorano Slovenske kinoteke na
Miklošičevi 28, Ljubljana.

Za vodjo izvedbe javnega naročila se
imenuje Rozman Marjan, zunanji strokovni
sodelavec Slovenske kinoteke.

Za pregled razpisne dokumentacije, iz-
vedbo postopka javnega odpiranja ponudb
in pripravo predloga za izbiro izvajalca se
imenuje strokovna komisija v sestavi: Sil-
van Furlan, direktor Slovenske kinoteke –
predsednik komisije, Nevenka Pleterski,
dipl. jur. – članica komisije, Marjan Roz-
man, zunanji strokovni sodelavec Sloven-
ske kinoteke – član komisije.

Slovenska kinoteka Ljubljana

Javni razpisi
Popravek

Ob-3088

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in navodilom
pripravi investicijske dokumentacije in spre-
jemanju investicij (Ur. l. RS, št. 16/97), ter
objavljenega oglasa v Ur. l. RS, št. 40 z dne
4. 7. 1997, Ob-2887, Št. 006-15-79/97 ob-
javlja Občina Semič popravek javnega raz-
pisa za izbiro izvajalca za gradnjo vodovo-
da Podreber – Kal – Osojnik

1. V 7. točki razpisa se črta pod III na-
slednja alineja:

– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe.

2. 8. točka javnega razpisa se pravilno
glasi:

8. Javno odpiranje ponudb bo 8. avgusta
1997 ob 12. uri v prostorih Občine Semič.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
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predložiti pisno pooblastilo za zastopanje
ponudnika pri odpiranju ponudb.

3. 10. točka javnega razpisa se dopolni
in se pravilno glasi:

10. Posebni pogoji: izvajalec mora pred-
ložiti bančno garancijo za:

– resnost ponudbe v višini 10% vredno-
sti ponudbe,

– kvalitetno izvedena dela v višini 10%
vrednosti ponudbe in

– odpravo napak v garancijski dobi v vi-
šini 10% vrednosti ponudbe,

– investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
oziroma na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del sklene ustrezna
pogodba. Izvedba razpisanih del se lahko
spremeni glede na razpoložljiva finančna
sredstva investitorja in na podlagi pisnega
dogovora med izvajalcem in investitorjem.

Občina Semič
Popravek

V javnem razpisu za predhodno ugotav-
ljanje sposobnosti izvajalcev za dela pri
gradnjah in obnovah, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 41, z dne 11. VII. 1997,
Ob-2971, Št. 994 se 4. točka pravilno glasi:

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1.500,000.000 SIT.

Uredništvo

Št. 93/97  Ob-3038

Javni zavod Slovenska kinoteka, Miklo-
šičeva 38, Ljubljana, na podlagi 18. in 19.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) in sklepa Slovenske kinoteke o
pričetku oddaje javnega naročila z dne 7.
julija 1997 objavlja naslednji

javni razpis
za izdelavo projektov, dobavo in
montažo kinoopreme za dvorano

Slovenske kinoteke na Miklošičevi 28 v
Ljubljani

1. Naročnik: Slovenska kinoteka, Miklo-
šičeva 38, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izdelava projekta,
dobava in montaža dveh kinoprojektorjev
za prikazovanje 16 mm in 35 mm filmov s
pripadajočo opremo in filmskim platnom ter
izdelava projekta, dobava in montaža opre-
me za kinoozvočenje dvorane Slovenske ki-
noteke na Miklošičevi 28 v Ljubljani.

3. Razpisna dokumentacija za izdelavo
ponudbe je na voljo vsak delovni dan od 12.
do 14. ure v prostorih Slovenske kinoteke,
Miklošičeva 38, 4. nadstropje, soba št. 73,
Ljubljana, pri Urški Aljančič.

 Kopijo razpisne dokumentacije lahko
dobite proti plačilu 15.000 SIT na žiro ra-
čun Slovenske kinoteke 50100-603-403290.

 Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko ponudnik zahteva pisno na naslov:
Slovenska kinoteka (Marjan Rozman), Mi-
klošičeva 38, Ljubljana do 1. avgusta 1997.

 Ogled dvorane na Miklošičevi 28, Ljub-
ljana, je možen dne 28. julija 1997 ob 10.
uri. Predhoden ogled dvorane je za izdelavo
ponudbe obvezen zaradi pravilne izbire in
postavitve opreme v prostor.

4. Rok za dokončanje del je 15. decem-
ber 1997.

5. Orientacijska vrednost del je
20,000.000 SIT.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost in sposobnost za izva-

janje del,
– rok izvedbe del,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– način zavarovanja posla,
– zagotovljen servis,
– tehnična podpora in kompatibilnost z

drugimi sistemi,
– kvaliteta kinoopreme,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Rok in način oddaje ponudb: ponud-

be, izdelane v skladu z razpisnimi pogoji iz
razpisne dokumentacije, morajo ponudniki
dostaviti osebno v kuverti, na hrbtni strani
zalepljeni z lepilnim trakom, prek katerega
je žig ponudnika, na naslov Slovenska kino-
teka, Miklošičeva 38, 4. nadstropje, soba št.
73, Ljubljana, najkasneje do 7. avgusta 1997
do 14. ure. Na hrbtni strani kuverte mora
biti naslov ponudnika.

 Sprednja stran kuverte mora biti oprem-
ljena z naslednjim naslovom in oznako:

 Slovenska kinoteka, Miklošičeva 38,
Ljubljana, “Nabava opreme za dvorano
Slovenske kinoteke - ne odpiraj, ponudba!”.

 Prevzemnik ponudb je Urška Aljančič,
ki ponudbe prevzema v razpisnem roku vsak
delovni dan od 12. do 14. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 7. av-
gusta 1997 ob 15. uri v prostorih Slovenske
kinoteke, Miklošičeva 38, 4. nadstropje, so-
ba št. 73, Ljubljana. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo želeli sodelovati na javnem
odpiranju ponudb, morajo predložiti pisme-
no pooblastilo ob pričetku javnega odpira-
nja ponudb.

9. O izidu javnega razpisa bodo udeleže-
ni ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

 Slovenska kinoteka, Ljubljana

Št. 005-4/97-100 Ob-2990

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja občina Šentjur pri
Celju

javni razpis
za izbiro izvajalca del za izgradnjo II.

faze cestnega podvoza v Šentjurju
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Predmet razpisa: izgradnja II. faze

cestnega podvoza v Šentjurju.
3. Čas izvajanja del: september 1997.
4. Orientacijska vrednost del: 78,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo ob predložitvi potrdila o pla-
čilu kupnine za razpisno dokumentacijo in
sicer vsak dan od objave v Uradnem listu
RS, med 7. in 9. uro v tajništvu tajnika
Občine Šentjur, Mestni trg 10.

Dodatne informacije lahko dobite na te-
lefonu: 063/743-546.

Kupnino za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 30.000 SIT mora ponudnik naka-
zati na žiro račun št. 50770-637-56047 –
Občinska uprava.

6. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa, ponudniki pristanejo na razpisane
pogoje in dajo svoj pristanek, da bodo kot
najugodnejši ponudniki izbrani za izvajanje

del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo v
skladu z razpisanimi pogoji.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika;

– kvaliteta, dodelanost in natančnost po-
nudbe,

– reference, ki ne smejo biti starejše od
dveh let,

– cena,
– roki,
– garancija,
– solventnost podjetja v zadnjih dveh le-

tih,
– predstavitev prednosti, za katere po-

nudnik smatra, da jih ima pred konkurenco,
– najcenejši ponudniki niso najugodnejši,
– datum, do katerega velja ponudba,
– predlog pogodbe,
– druge ugodnosti ponudbe.
8. Ponudba mora biti izdelana na način,

ki ga določa 27 člen zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS št. 24/97) s prilogami:

– izjavo, da je proučil terenske prilike na
kraju gradnje ter da so v ceno vkalkulirani
vsi stroški gradnje in zavarovanje gradbiš-
ča,

– bonitetni obrazec,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti

starejši od 3 mesecev,
– ovrednoten enotni popis del v tolar-

skih cenah z izkazanim prometnim davkom,
– podatki o kapacitetah in njihovi zase-

denosti ter o razpolaganju s kadri ter njihovi
strokovni usposobljenosti.

Ponudnik je dolžan predložiti, kot ga-
rancijo za resnost ponudbe, akceptni nalog
v višini 10% vrednosti ponudbene cene, ki
zapade v korist naročnika, v kolikor izbrani
ponudnik v roku 15 dni od obvestila o izbo-
ru ne sklene pogodbe za izvajanje del.

Neizbranim ponudnikom se akceptni na-
log, hkrati z obvestilom o izboru izvajalca,
vrne.

9. Ponudbeno dokumentacijo je potreb-
no dostaviti do 19. avgusta 1997 do 12. ure
na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10,
Šentjur v zapečateni kuverti z oznako: “Po-
nudba – Podvoz“ – Ne odpiraj!

10. Odpiranje ponudb bo 20. avgusta
1997 ob 10.uri, v sejni sobi II/48 Občine
Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur. Javnega od-
piranja se lahko ponudniki udeležijo le ob
predložitvi pooblastila.

11. Investitor si pridržuje pravico, da se
delo ne odda, če bodo nastopili opravičeni
razlogi, ki bi preprečili možnost gradnje.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in o izboru najugodnejše-
ga ponudnika v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.

Št. 005-5/97-100 Ob-2991

Na osnovi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS 24/97) objavlja Občina Šentjur pri
Celju

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo strokovnega nadzora II. faze

podvoza v Šentjurju
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naziv objekta: II. faza podvoza v Šent-

jurju.
3. Predmet razpisa: strokovni nadzor.
4. Pričetek del: september 1997
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5. Predvidena vrednost objekta:
78,000.000 SIT.

6. Ponudba mora vsebovati:
a) ime in naslov ponudnika,
b) potrdilo o registraciji podjetja za de-

javnost, ki je predmet razpisa,
c) reference za razpisana dela ter sezna-

mi referenčnih objektov,
d) seznam strokovnega kadra, ki bo vo-

dil dela ter njihove reference,
e) ceno za razpisana dela,
f) druge ugodnosti. ki jih ponuja ponud-

nik
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– celovitost ponudbe po 5. točki razpisa.
8. Ponudbe z vso potrebno dokumentaci-

jo z oznako “ Ne odpiraj – javni razpis za
nadzor II. faze podvoza – nadzor “, dostavi-
te v zapečateni kuverti do 19. avgusta 1997
do 12. ure na naslov: Občina Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.

9. Odpiranje ponudb bo 20. avgusta 1997
ob 12. uri na Občini Šentjur pri Celju, Mest-
ni trg 10, soba št. II/48, Šentjur.

10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 30 dni od odpiranja ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico da dela
ne odda, če se zaradi opravičenih razlogov
ne bo pričelo z gradnjo objekta.

12. Vsa morebitna dodatna pojasnila do-
bijo ponudniki na Občini Šentjur pri Mariji
Rataj tel.: 063/743-546, vsak delovni dan
od 7. do 15. ure.

Občina Šentjur pri Celju

Ob-2992

Agencija za radioaktivne odpadke, Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo projektov
1. Izbor lokacije za odlagališče NSRAO

– Prostorski vidiki.
2. Kemijski in fizikalni procesi pri odla-

ganju NSRAO – vpliv na migracijo
radionuklidov.

3. Kemijski in fizikalni procesi pri odla-
ganju NSRAO – obstojnost umetnih pregrad
iz betona.

4. Časovna odvisnost aktivnosti izrablje-
nega goriva in NSRAO.

1. Naročnik: Agencija za radioaktivne
odpadke, Ljubljana, Parmova ulica 53 (v
nadaljevanju: Agencija RAO).

2. Predmet razpisa:
1. izdelava projekta, katerega namen je

analizirati obstoječe stanje v zvezi s pripra-
vo nove strategije ravnanja s prostorom v
Sloveniji in načinu vključevanja postopka
izbora lokacije za odlagališče NSRAO v
prostorski plan RS.

2. izdelava projekta, katerega namen
preučiti in analizirati fizikalne in kemijske
procese pri odlaganju NSRAO ter njihov
vpliv na migracijo radionuklidov skozi
embalažo oziroma neposredno okolico
odpadkov.

3. izdelava projekta, katerega namen je s
proučitvijo širjenja radionuklidov skozi
umetne pregrade odlagališča NSRAO ter

kemijskih in fizikalnih procesov, ki na
migracijo vplivajo, ugotoviti trajnost
umetnih pregrad iz betona.

4. izdelava projekta, katerega namen je z
obstoječimi programskimi orodji izračunati
dolgoročno časovno odvisnost aktivnosti za
izrabljeno jedrsko gorivo in dolgožive
NSRAO.

3. Orientacijska vrednost naročila:
k 1. 4,000.000 SIT,
k 2. 5,000.000 SIT,
k 3. 4,800.000 SIT,
k 4. 5,500.000 SIT.
4. Čas izvedbe del: k 1. in 4.: 4 mesece

po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudni-
kom; k 2. in 3.: 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe z izbranim ponudnikom.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– celovitost ponudbe izvajalca,
– ponudbena cena del.
6. Ponudba mora vsebovati elemente, na-

vedene v razpisni dokumentaciji.
7. Pisne ponudbe z oznako »Ne odpiraj –

ponudba za javni razpis, oznako projekta,
navedbo firme in sedeža ponudnika pošljite
v zaprti ovojnici na naslov: Agencija RAO,
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana. Ponudbe
za posamezne projekte naj bodo v ločenih
ovojnicah. Pravočasne ponudbe bodo tiste,
ki bodo prispele do vključno 25. 8. 1997 do
11. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1997
ob 12. uri v sejni sobi Agencije RAO, Ljub-
ljana, Parmova ulica 53, III. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri odpiranju, morajo predložiti pisna
pooblastila za zastopanje.

9. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 7 dni od sprejetja
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Razpisno dokumentacijo za pripravo
ponudb lahko zainteresirani ponudniki dvig-
nejo na Agenciji RAO, Parmova ulica 53,
Ljubljana, vsak delovni dan med 8. in 14.
uro, tel. 061/13-23-280.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, in ponudbe, ki ne bodo pravilno
opremljene, bodo neodprte vrnjene ponud-
niku.

Agencija za radioaktivne odpadke,
Ljubljana

Št. 4007-1535/97 Ob-2993

Občina Dobrova–Horjul–Polhov Gradec
na podlagi 20. člena zakona o financiranju
javne porabe in odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

zunanjega športnega igrišča pri OŠ
Horjul

A) Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Dobrova–Horjul–

Polhov Gradec.
2. Predmet razpisa: izgradnja zunanjega

večnamenskega športnega igrišča pri OŠ
Horjul.

3. Orientacijska vrednost izvajalskih del:
2,000.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: ponujena cena, plačilni pogoji, fik-
snost cene, rok izvedbe, strokovna usposob-
ljenost izvajalca in reference s področja del,
realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.

5. Razpisni pogoji: vsi, ki želijo sodelo-
vati v razpisu, morajo v razpisnem roku
predložiti pisne ponudbe v zapečateni ku-
verti.

6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva sredstva.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti;
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom;
– plačilne pogoje;
– rok dokončanja del;
– datum do katerega velja ponudba;
– ponudbe morajo biti izdelane na origi-

nal dostavljenih popisih.
8. Razpisno dokumentacijo lahko zain-

teresirani  ponudniki dobijo brezplačno na
sedežu Občine Dobrova–Horjul–Polhov
Gradec: Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova, tel: 641-099.

9. Ogled objekta je možen na podlagi
predhodnega dogovora.

10. Ponudbo z oznako »Ne odpiraj« je
potrebno dostaviti v zapečateni kuverti naj-
kasneje do 31. 7. 1997 do 12. ure, ko bo
izvedeno javno odpiranje ponudb, na na-
slov naveden pod 8. točko tega razpisa.

11. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
Občina Dobrova–Horjul–Polhov Gradec

Št. 362/025/97 Ob-2994

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), 12. člena statuta Občine
Piran (Uradne objave št. 8/95) in na podlagi
15. člena odloka o proračunu Občine Piran
za leto 1997, ki ga je sprejel Občinski svet
na seji dne 27. 3. 1997, Župan Občine Piran
objavlja

razpis
za zbiranje ponudb za nakup službenega

stanovanja
1. Naročnik je Občina Piran, Tartinijev

trg 2, Piran.
2. Predmet naročila je nakup novega ali

starega, eno ali dvosobnega nezasedenega
stanovanja na področju Občine Piran.

3. Orientacijska vrednost je 10 mio SIT.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– dokazilo o lastništvu (izpisek iz zem-

ljiške knjige, izdan po objavi tega razpisa,
ali overjena pogodba o prodaji, če še ni
vpisana lastnina),

– podatke o stanovanju: leto graditve, lo-
kacija, površina in število prostorov,

– ceno izraženo v tolarjih,
– rok plačila,
– navedbo osebe, ki daje tolmačenje v

zvezi s ponudbo,
– morebitne dodatne ugodnosti.
5. Občina si pridržuje pravico, da ne

sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
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– cena in plačilni pogoji,
– stanje stanovanja,
– lokacija,
– ustreznost potrebam naročnika glede

površine, števila prostorov in starosti stano-
vanja,

– dodatne ponujene ugodnosti.
7. Ponudniki morajo pred izbiro omogo-

čiti ogled stanovanja.
8. Razpisno dokumentacijo ponudniki

dvignejo v uradu za premoženje in gospo-
darske javne službe Občine Piran, soba št.
12 pri Vesni Šabec.

9. Rok za predložitev ponudbe je 20 dni
po objavi razpisa. Ponudbe pošljite na na-
slov: Občina Piran, Tartinijev trg 2 z ozna-
ko: »Ne odpiraj, ponudba« – službeno sta-
novanje. Ponudbe lahko osebno vložite v
sobi 16 – vložišče.

10. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 11. 8. 1997 ob 12. uri v prostorih
urada za občinsko premoženje in gospodar-
ske javne službe.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb.

Občina Piran

Ob-2995

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih, Ur. l.
RS št. 24/97, naročamo objavo

javnega razpisa
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Gornja Radgona, kont. oseba Ko-
vač-Štefur Jožica, Partizanska 13, 9250
Gornja Radgona tel. št. 069/61-671, faks
069/62-438, soba št. 63.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
– Izdelava investicijsko projektne

dokumentacije za OŠ Apače,
– Pridobitev enotnega dovoljenja za

gradnjo,
– Priprava razpisne dokumentacije za

izvedbo razpisa izgradnje OŠ Apače,
opreme in učil.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 6,000.000
SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev; začetek 25.
10. 1997 in/ali zaključek 25. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri: druga merila navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 8. 1997 do
14.30, na naslov Občina Gornja Radgona,
prevzemnik Jasna Poznič, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona, tel. št. 069/61-671
faks 069/62-438, soba št. 14.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1997
ob 10. uri na naslovu: Občina Gornja
Radgona, odpiranje vodi Dragan Kujun-
džič, Partizanska 13, Gornja Radgona, št.
069/61-671, faks 069/62-438.

8. Rok v katerem bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje do 17. 9. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo:

Občina Gornja Radgona, kont. oseba
Kovač-Štefur Jožica, Partizanska 13, 9250
Gornja Radgona, tel. št. 069/61-671, faks
069/62-438, soba št. 63.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 7. 1997.

10. Ostali podatki
Dodatne inforamcije se dobijo na

naslovu kot pod točko 9. če ne na
informativni dan, Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, Gornja Radgona, tel. št.
069/61-671, faks 069/62-438.

11. Postopek izbire izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 25. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 18. 7. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 26. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Miha

Vodenik.
Občina Gornja Radgon

Št. 237/97 Ob-2996

Gasilsko reševalna služba, p.o., Kranj,
Bleiweisova 34 objavlja na podlagi 18. čle-
na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za dobavo večjega tehničnega vozila z

dvigalom in prevoznega elektroagregata
1. Naročnik: Gasilsko reševalna služba,

p.o., Kranj, Bleiweisova 34.
2. Predmet razpisa: dobava specificirane

opreme v celoti ali v delnih dobavah:
2.1. Večje tehnično vozilo z dvigalom,

oznaka po slovenski tipizaciji “TV2-D”, toč-
ka 3.4.2.

2.2. Prevozni elektroagregat, oznaka po
slovenski tipizaciji “priklopnik za razsvetlja-
vo”, točka 3.8.4. kot sledi iz osnovnih opisov
v nadaljevanju in podrobnejših podatkov v
specifikaciji, ki predstavljajo razpisno doku-
mentacijo, ki je na voljo pri naročniku.

2.1. Večje tehnično vozilo z dvigalom
(TV2-D, 3.4.2. točka, DIN 14555/3), doba-
va v celoti ali v delih:

2.1.1. Podvozje Steyr NSK 19S29 /36/
4×4, gasilske izvedbe, z odgonom za elek-
troagregat min. 12 KVA in dvojno hidra-
vlično črpalko za pogon dvigala 130 kNm
in vitla 50 kN.

Kabina 1+2 novejše izvedbe, možnost
izrabe prostora med osema, gume M&S, za-
vore ABS, obvezno ročna zavora na obe
osi. Svetlobna in druga oprema, kot jo zah-
tevajo homologacijski in prometni predpisi.

2.1.2. Dobava in montaža opreme za
vgradnjo na 2.1.1.:

– elektroagregat min. 12 kVA z elek-
tronsko regulacijo obratov,

– dvojna hidravlična črpalka za istoča-
sni pogon dvigala 130 kNm in vitla 50 kN,
gnana od osi agregata,

– hidravlično dvigalo 130 kNm, doseg
10–11 m (Hiab ali Palfinger) na zadnjem
koncu vozila,

– hidravlični vitel 50 kN po DIN 14584,
sistem kot “Treibmatic”, montiran na spod-
njem delu šasije, prirejen za uporabo na
zadnji strani vozila in možnostjo uporabe
tudi na prednjem delu, možnost dvovrvne
vleke (100 kN).

Posluževanje dvigala in vitla na istem
mestu.

2.1.3. Nadgradnja zabojnika s po 2 bok-
soma za opremo na vsaki strani in izkori-
ščenima prostoroma za opremo med kolesi,
streha pohodna, dostop na streho po lestvi
levo spredaj.

Ob robovih zaprta galerija največ do vi-
šine rotacijskih signalnih luči, v katero so
vgreznjeni pnevmatski svetlobni jambor za
2 × 1500 W, zabojnik za del opreme in
lestev, služi pa naj tudi za prevoz umazane
opreme.

Spodnji del zabojnika naj bo korozijsko
zaščiten, vsi deli v galvanskem stiku. Del
med zabojnikom in kabino stransko zaprt.

V zabojniku z notranjo osvetlitvijo so
police in izvlečni predali za opremo po spe-
cifikaciji. Signalizacijska oprema, kot izha-
ja iz specifikacije.

2.1.4. Oprema za reševanje in zaščito po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki lahko kandidirajo za dobavo
celote ali posameznih delov po 2.1.1. do
2.1.4. točkah, zato morajo biti podane cene
za celoto in vsak del posebej, da bo možna
primerjava in izbor.

2.2. Prevozni elektroagregat 20 kVA na
enoosnem priklopniku

Elektroagregat 20 kVA, 230–400 V ±
maks. 5%, z vsaj 2 vtičnicama 380 V in 3
vtičnicami 220 V, sposoben za neprekinje-
no obratovanje.

Pogon diesel, vodno hlajenje, celota v
dopadljivem ohišju, barva RAL3000.

Enoosna prikolica za priklop na osebno
ali terensko vozilo, z naletno zavoro in mož-
nostjo stabilne samostojne postavitve. Bar-
va RAL 3000.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– 2.1. Večje tehnično vozilo z dvigalom,

ca. 40 mio SIT,
– 2.2. Elektroagregat s prikolico, ca. 2

mio SIT.
4. Rok dobave: po 3 mesece po sklenitvi

pogodb za vsako delno dobavo pod 2.1.1.
do 2.1.3. točko ter 3 mesece za dobave od
2.1.4. in 2.2. točko.

5. Merila za izbor najboljšega ponudni-
ka:

– kakovost opreme ter skladnost z razpi-
sno dokumentacijo,

– cene in plačilni pogoji,
– upoštevanje rokov dobave,
– ugodnosti servisiranja,
– reference.
6. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po

objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudbe morajo biti poslane ali oddane v

zapečatenih kuvertah z oznako “Ne odpiraj,
za javni razpis” na naslov Gasilsko reševalna
služba Kranj, Bleiweisova 34, 4000 Kranj.

Za pravočasne se štejejo ponudbe, ki
bodo do izteka roka priporočeno oddane
na pošto ali osebno izročene v tajništvu
GRS.
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7. Javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 1997
ob 10. uri v sejni sobi GRS Kranj, Bleiwei-
sova 34.

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 30 dni po odpiranju
ponudb.

9. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v tajništvu GRS Kranj, vsak
delovni dan od 7. do 14. ure pri Mileni
Ošina, tel. 375-251.

Gasilsko reševalna služba, p.o., Kranj

Št. 136/97 Ob-2997

Na podlagi zakona o javnih naročilih za
oddajo določenih storitev, ki se financirajo
iz proračuna (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina
Šentilj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Šentilj za šolsko leto 1997/98

1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj.

2. Predmet javnega razpisa: prevozi
učencev v osnovne šole v Občini Šentilj, in
sicer za:

OŠ Šentilj s podružnico Ceršak,
OŠ Sladki Vrh s podružnico Velka in

oddelki na Vranjem Vrhu za šolsko leto
1997/98.

3. Informacije o razpisu in razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na Ob-
čini Šentilj pri referentu za družbene dejav-
nosti Jožetu Bračko (tel. 062/651-133) po
objavi razpisa vsak delovni dan med 8. in
13. uro.

4. Orientacijska vrednost naročila je
11,200.000 SIT.

5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponud-

nika,
– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za dejavnost pre-

voza oseb, ki ne sme biti starejše kot 3
mesece,

– točno relacijo za katero se prijavlja,
– podatki o prevoznem sredstvu,
– bruto cena polnega prevoženega km

glede na konfiguracijo terena, oziroma iz-
hodiščno bruto ceno šolske vozovnice v ok-
viru javnega prevoza oseb v prostem in li-
nijskem cestnem prometu,

– plačilni pogoji in fiksnost cene,
– reference,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
Ponudniki oddajo ponudbe za vsako re-

lacijo posebej.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– kakovost ponujene storitve,
– reference pri izvajanju prevoza oseb,
– cena za razpisane prevoze,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– druge ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
7. Rok za oddajo ponudb je 15. dan do

12. ure, po objavi razpisa v Uradnem listu
RS. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
šolske prevoze” na naslov: Občina Šentilj,
Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih Gori-
cah. Na kuverti mora biti naslov naročnika
in ponudnika.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po poteku roka dostave ponudb
ob 12. uri na sedežu Občine Šentilj.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravico oddati
naročilo najugodnejšim ponudnikom po raz-
pisanih relacijah prevozov. Prav tako si pri-
držuje pravico, da v primeru odstopa izbra-
nega najugodnejšega ponudnika ali ob neiz-
polnjevanju pogodbenih obveznosti, takoj
prekine pogodbo in povabi k podpisu za
storitev opravljanja prevozov drugega naju-
godnejšega ponudnika po tem javnem raz-
pisu.

Občina Šentilj

Št. 40310/0039/97 07 Ob-3004

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo oken na

stavbi Union, Partizanska 5, Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Objekt in predmet razpisa: stavba
Union, Partizanska 5, Maribor, zamenjava
starih lesenih oken z novimi lesenimi ali
PVC okni.

3. Orientacijska vrednost: 11,000.000
SIT.

4. Rok izvedbe: avgust 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– izkaz finančnega stanja ponudnika

(Bon1, Bon2 ali Bon3).
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Maribor, Ul. heroja Sta-
neta 1, soba 340, kjer je na ogled tudi pro-
jektna dokumentacija.

Pred dvigom razpisne dokumentacije je
potrebno plačati pristojbino v višini 0,5 pro-
mile od orientacijske vrednosti del (5,500
SIT) na ŽR 51800-630-25505, sklic na št.
00 04-444, s pripisom pristojbina za javni
razpis – javni zavodi kulture.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Ferdu Jehart, tel. 062/22-01-314.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprtih kuvertah s pripisom “Ponudba – Ne
odpiraj!” do 6. 8. 1997 do 12. ure na naslov:
Občina Maribor, Oddelek za družbene
dejavnosti, Ul. h. Staneta 1, 2000 Maribor,
soba 340.

8. Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1997
ob 12. uri v prostorih Občine Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, v kletni sejni sobi.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 347-01-21/95-1850-55 Ob-2999

V imenu stvarnega investitorja Mestne
občine Maribor in v smislu veljavnega pra-
vilnika o načinu in postopku oddaje gradi-
tve objektov, razpisujemo

natečaj
o primernosti izvajalca gradbenih in

jeklarskih del
in sicer:
1. Investitor je po pooblastilu Mestne

občine Maribor Komunalna direkcija Ma-
ribor.

2. Predmet natečaja je levoobrežni kam-
niti del in kompletni jekleni del starega mo-
stu čez Dravo.

3. Orientacijska vrednost kompletne in-
vesticije je ca. 140 mio SIT (kamniti del 70
in jekleni del 70 mio SIT).

4. Rok izvajanja del je marec–junij 1998
(kamniti del – 105 dni) in april–avgust 1998
(jekleni del – 150 dni).

Zaradi možnega sočasnega izvajanja pod-
hoda je možno začetek in konec rekonstruk-
cije prilagajati ostalim posegom v prostor.

5. Izbrani ponudnik se mora pisno zave-
zati, da bo izvajal tudi vsa eventualna ne-
predvidena dodatna in presežna dela, ki bi
se pojavila pri izvedbi rekonstrukcije.

6. Ponudnik naj na osnovi zahtevanega
tehničnega poročila ponudi:

– tehnologijo izvajanja del z možnimi
pocenitvami in boljšimi tehničnimi rešitva-
mi,

– optimalni rok za izvedbo del z detajl-
nim terminskim planom,

– objekte, ki jih je že izvajal in si s tem
pridobil izkušnje za izvajanje tovrstnih del,

– kompletno dokumentacijo, s katero do-
kazuje realnost izdelane ponudbe.

Kandidati lahko dvignejo kratek opis po-
ročila za izvedbo na Komunalni direkciji
Maribor, Slovenska 40 v sobi 108/I.

Ponudbe naj kandidati izdelajo v roku
30 koledarskih dni od objave v Uradnem
listu RS.

Ponudniki bodo o izidu natečaja primer-
nosti pisno obveščeni v roku 15 dni od od-
daje ponudbe, sočasno bomo primerne kan-
didate tudi pozvali naj dvignejo dokumen-
tacijo za izvedbo del.

Komunalna direkcija Maribor
Odsek za gospodarske javne službe

Št. 01/811 Ob-3005

Ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo strešne

kritine
a) osrednje zgradbe muzejskega kom-

pleksa v Bistri,
b) nove zgradbe prometnega oddelka

v Bistri,
c) dela zgradbe oddelka kmetijske me-

hanizacije.

1. Naročnik: Tehniški muzej Slovenije,
Parmova 33, Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
a) izvedba krovsko kleparskih, tesarskih

in zidarskih del pri zamenjavi strešne kritine
osrednjega muzejskega kompleksa v Bistri
– 2700 m2 z opečnim bobrovcem »Creaton
– klasik dunkel«,

b) krovsko kleparska in tesarska dela pri
zamenjavi strešne kritine nove dvorane pro-
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metnega oddelka – 1300 m2 z umetno stara-
nim bobrovcem »Bramac«,

c) krovsko kleparska in tesarska dela
pri zamenjavi strešne kritine dela objekta
oddelka kmetijske mehanizacije – 700 m2 z
umetno staranim bobrovcem »Bramac«.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– za objekt a znaša 15,000.000 SIT,
– za objekt b znaša 3,500.000 SIT,
– za objekt c znaša 2,500.000 SIT.
4. Predviden pričetek del je v avgustu

1997 in dokončanje novembra 1997.
5. Merila za sklenitev pogodbe so:
a) strokovna usposobljenost,
b) reference,
c) ponudbena cena,
d) druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

in so za investitorja pomembne.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki prevzamejo do 25. 7. 1997 na Primis
Vrhnika, d.d., Tržaška c. 23 med 8. in 14.
uro proti plačilu nepovratnih stroškov v vi-
šini 10.000 SIT.

Dodatne informacije lahko dobijo ponud-
niki pri Gutnik Liljani tel. (061) 755-616.
Ogled na objektih pa je možen po dogovoru
z vodjem tehniških služb v Bistri pri Vrhni-
ki tel. 744-477.

7. Ponudniki lahko podajo ponudbo za
posamezne objekte a, b, c ali za vse tri
objekte skupno, vendar tako, da je iz po-
nudbe razviden strošek po posameznih ob-
jektih.

8. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventuelno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva sredstva ali od-
stopiti od podpisa pogodbe. V obeh prime-
rih ponudniki nimajo pravice do uveljavlja-
nja odškodnine iz tega naslova.

9. Dela se oddajajo po sistemu »funkcio-
nalni ključ v roke«.

10. Za resnost ponudbe predložijo po-
nudniki bančno garancijo v višini 20% po-
godbene vrednosti.

11. Ponudniki naj dostavijo ponudbo z
vso potrebno dokumentacijo v zaprtih ovoj-
nicah z oznako »Ne odpiraj – ponudba za
zamenjavo strešne kritine na objektih TMS
Bistra pri Vrhniki« do vključno 7. 8. 1997
do 12. ure na Primis Vrhnika, d.d., Tržaška
c. 23, Vrhnika.

12. Opcija ponudbe mora biti najmanj
60 dni. Razpisovalec ne priznava nobenih
stroškov v zvezi z izdelavo ponudbe.

13. Odpiranje ponudb bo istega dne 7. 8.
1997 ob 13. uri na sedežu Primis Vrhnika,
d.d., Tržaška c. 23, Vrhnika. Prisotni po-
nudniki morajo komisiji predložiti pisna
pooblastila za njihovo navzočnost.

14. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izidu razpisa v roku 15 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

15. Upoštevane bodo samo tiste ponud-
be, ki bodo izpolnjevale vse pogoje iz razpi-
sa, razpisne dokumentacije in pogojev.

Tehniški muzej Slovenije

Št. 50/97 Ob-3006

Zveza prijateljev mladine Ljubljana
Vič-Rudnik, na podlagi zakona o javnih
naročilih (ZJN – Ur. l. RS, št. 24/97) in
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97) razpisuje

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

centralnega ogrevanja na utekočinjeni
naftni plin, elektroinstalacije in

gradbena dela pri postavitvi
rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin

1. Naročnik: Zveza prijateljev mladine
Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana, Teslova
17.

2. Predmet razpisa: izvedba centralne-
ga ogrevanja na utekočinjeni naftni plin,
elektroinstalacije in gradbena dela za po-
stavitev rezervoarjev za utekočinjeni naft-
ni plin v otroškem letovišču v Pacugu, Ob-
čina Piran.

Zahteve po obliki in vsebini ponudbe so
razvidne iz razpisne dokumentacije. Koli-
kor ponudba ne bo sestavljena kot je zahte-
vano v razpisni dokumentaciji bo izločena
iz nadaljnje obravnave.

3. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo od 24. julija do vključno
28. julija 1997 po predhodni najavi pri Čeč
Vesni, tel. št. 213-988, na naslovu ZPM
Ljubljana Vič-Rudnik, Teslova 17, Ljub-
ljana.

4. Orientacijska vrednost investicije je
9,300.000 SIT.

5. Rok pričetka in dokončanja del: pri-
četek del je 13. oktober 1997 in zaključek
del je 10. december 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri graditvi tovrstnih objek-
tov,

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancijska doba,
– druge ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
7. Rok za oddajo ponudb je 19. avgust

1997 do 12. ure na naslov ZPM Ljubljana
Vič-Rudnik, Teslova 17, Ljubljana. Ponud-
ba mora biti oddana v zaprti ovojnici s toč-
nim naslovom ponudnika in oznako »Ne
odpiraj – ponudba za Pacug«.

8. Javno odpiranje ponudb bo 19. avgu-
sta 1997 ob 13. uri v prostorih ZPM, Teslo-
va 17, Ljubljana.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 20 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

ZPM Ljubljana Vič-Rudnik

Št. 64/97 Ob-3008

Zavod za letovanje in rekreacijo otrok,
p.o., Ljubljana, na podlagi zakona o javnih
naročilih (ZJN – Ur. l. RS, št. 24/97) in
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97)
razpisuje

javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo strehe,

obnovo fasade in izvedbo vetrolova v
Počitniškem domu v Zgornjih Gorjah

1. Naročnik: Zavod za letovanje in re-
kreacijo otrok, p.o., Ljubljana, Komenske-
ga 7.

2. Predmet razpisa: zamenjava ostrešja
in kritine ter obnova fasade in izdelava ve-

trolova v Počitniškem domu v Zgornjih Gor-
jah.

Zahteve po obliki in vsebini ponudbe so
razvidne iz razpisne dokumentacije. Koli-
kor ponudba ne bo sestavljena kot je zahte-
vano v razpisni dokumentaciji bo izločena
iz nadaljnje obravnave.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo dan po objavi razpisa do
vključno 23. julija 1997 po predhodni naja-
vi pri Potočar Lojzu, tel. št. 310-632, na
naslovu Zavod za letovanje in rekreacijo
otrok, p.o., Ljubljana, Komenskega 7.

4. Orientacijska vrednost investicije je:
vetrolov – 3,000.000 SIT,
streha – 8,000.000 SIT,
fasada – 3,000.000 SIT,
skupaj – 14,000.000 SIT.
5. Rok pričetka in dokončanja del: pri-

četek del je 25. avgust 1997 in zaključek del
je 30. september 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri graditvi tovrstnih objek-
tov,

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancijska doba,
– druge ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
7. Rok za oddajo ponudb je 18. avgust

1997 do 12. ure na naslov Zavod za letova-
nje in rekreacijo otrok, p.o., Ljubljana, Ko-
menskega 7. Ponudba mora biti oddana v
zaprti ovojnici s točnim naslovom ponudni-
ka in oznako »Ne odpiraj – ponudba za
Zgornje Gorje«.

8. Javno odpiranje ponudb bo 18. avgu-
sta 1997 ob 13. uri v prostorih Zavoda za
letovanje in rekreacijo otrok, p.o., Ljublja-
na, Komenskega 7.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 20 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

Zavod za letovanje in rekreacijo otrok,
p.o., Ljubljana

Ob-3011

Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2,
Domžale objavlja

javni razpis
za nakup mamografa

1. Predmet razpisa: sodobni mamograf.
2. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– servisna služba (servis in rezervni deli

morajo biti zagotovljeni na območju Ljub-
ljane v roku 24 ur),

– seznam referenc v Sloveniji,
– plačilni pogoji,
– cena,
– kvaliteta.
3. Rok za oddajo ponudb: 15 dni po ob-

javi v Uradnem listu RS.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni

ovojnici z napisom »Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis«.

4. Javno odpiranje ponudb bo 6. avgusta
1997 ob 12. uri v sobi za zdravstveno pros-
veto ZD Domžale.
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5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni od dneva zaključka razpisa.

Zdravstveni dom Domžale

Št. 351-5/97-1275 Ob-3012

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št.
59/96) in zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Občina Ljutomer

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

primarnega  vodovodnega cevovoda od
črpališča Lukavci do Branoslavec

1. Investitor: Občina Ljutomer.
2. Predmet razpisa: izgradnja primarne-

ga vodovoda Lukavci–Branoslavci.
3. Predvidena vrednost del znaša:

28,000.000 SIT.
4. Lokacija: naselja Lukavci, Grabe, Bra-

noslavci.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete na KSP Ljutomer, Ormoška 3/II, pri
Vrbnjak Viliju, inž. grad., vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

Pred dvigom dokumentacije je potrebno
plačati stroške v višini 10.000 SIT na ŽR
Občine Ljutomer št. 51930-630-76197, kar
ponudnik dokaže s potrdilom o plačilu.

6. Rok za pričetek del je 20. avgust 1997.
7. Rok za dokončanje del je dva meseca.
8. Plačilni pogoji: po mesečnih situaci-

jah.
9. Merila za izbiro izvajalca: cena, refe-

rence, roki, nespremenljivost cen, plačilni
pogoji (odlog plačila, kreditiranje), daljši
garancijski rok, solventnost podjetja v zad-
njih dveh letih, druge ugodnosti ponudnika.

10. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa odredba o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93). Opcija ponudbe je 30
dni.

11. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 13. ure v
zapečateni kuverti z oznako »javni natečaj
– vodovod Lukavci–Branoslavci«, na na-
slov Občina Ljutomer, Vrazova ul. 1, 9240
Ljutomer. Kolikor se rok oddaje ponudbe
steče na dela prosti dan, je rok oddaje prvi
naslednji delovni dan.

12. Odpiranje ponudb bo eno uro po iz-
teku roka o predaji ponudb v prostorih sejne
sobe Občine Ljutomer.

13. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe
bodo v postopku odpiranja izločene.

14. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca pi-
sno obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Občina Ljutomer

Ob-3015

Na podlagi 1. in 7. člena odloka o orga-
niziranju in izvajanju lokalne javne službe,
ki obsega pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka ter v skladu
z zakonom o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja Občina Vipava

javni razpis
za podelitev koncesije o organiziranju in

izvajanju lokalne javne službe
dimnikarstva, ki obsega pregledovanje,

nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov

zaradi varstva zraka
1. Koncedent: Občina Vipava, Glavni trg

15, Vipava.
2. Predmet koncesije je organiziranje in

izvajanje lokalne javne službe dimnikarstva,
ki obsega pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka.

3. Območje izvajanja koncesije je ob-
močje celotne Občine Vipava.

4. Koncesija prične veljati z dnem pod-
pisa pogodbe in traja 5 let.

Koncesijska pogodba se po preteku lah-
ko podaljša.

5. Koncesionar mora za opravljanje kon-
cesije izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je pravna oseba vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik prijavljen
pri ustrezni davčni upravi,

– da razpolaga z zadostnim številom stro-
kovnega kadra za opravljanje koncesionar-
ske dejavnosti,

– da je ustrezno tehnično opremljen za
opravljanje koncesionarske dejavnosti,

– da je registriran za opravljanje dimni-
karske službe,

– da ima ustrezne reference s področja
dimnikarske dejavnosti.

6. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev za opravlja-
nje koncesije, osnutek koncesijske pogod-
be, način obračunavanja del, način zagotav-
ljanja in dokazovanja kakovosti svojih sto-
ritev, ugodnosti, ki jih nudi, cenik
dimnikarskih storitev.

7. Razpisno dokumentacijo (število gos-
podinjstev, število stanovanjskih enot v indi-
vidualnih in večstanovanjskih hišah) za izde-
lavo ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki
ponudnikov prevzamejo na Občini Vipava.

8. Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponujena cena za posamezno vrsto sto-

ritev in način letnega usklajevanja cen,
– reference o dosedanjem delu na po-

dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,

– dokazila o izpolnjevanju bistvenih po-
gojev po 5. členu odloka,

– kvaliteta in realnost predloženega po-
slovnega elaborata o opravljanju, dejavno-
sti z vidika kadrov, organizacije dela in teh-
nične opremljenosti in sposobnosti vodenja
katastra kurilnih naprav,

– plačilni pogoji (daljši rok za plačilo
opravljenih storitev),

– druge morebitne ugodnosti, ki jih po-
nudnik nudi koncedentu,

– celovitost ponudbe.
9. Minimalna odškodnina za pridobitev

koncesije znaša najmanj 1% realiziranih pri-
hodkov na območju Občine Vipava. Pred-
nost pri izbiri ima tisti, ki ponudi višjo od-
škodnino in pod enakimi pogoji tisti, ki se-
daj opravlja dimnikarsko dejavnost na ob-
močju Občine Vipava ali zaposli osebe, ki
so dosedaj opravljale dimnikarsko dejav-
nost na območju Občine Vipava.

10. Prijave na razpis je potrebno poslati
v zaprti ovojnici na naslov: »Občina Vipa-
va, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom
– Prijava za koncesijo – Ne odpiraj!«

11. Rok za prijavo na javni razpis je 15
dni od objave v Uradnem listu RS.

12. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija naslednji delovni dan po
poteku razpisnega roka, ob 10. uri na sede-
žu Občine Vipava, Glavni trg 15.

13. O izbiri koncesionarja bo odločil ob-
činski svet. Ponudniki bodo obveščeni o iz-
biri najkasneje v desetih dneh po odločitvi
občinskega sveta.

14. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na Občini Vipava pri tajniku občine
Alojzu Vitežniku, tel. 065/65-131 ali 65-801.

Občina Vipava

Št. 005-5/97-100 Ob-3013

Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur, na podlagi 18. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: ureditev dela lokalne

ceste L-7207 v dolžini 352 m
1. Investitor: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naziv objekta: Lokalna cesta L-7207.
3. Lokacija: KS Blagovna.
4. Obseg in vrsta del: gradbena dela.
5. Orientacijska vrednost del: 11,000.000

SIT.
6. Rok pričetka del: september 1997.
Zaključek del: oktober 1997.
7. Vsi, ki želijo sodelovati na javnem

razpisu, lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo do 25. 7. 1997 med 8. in 10. uro, na
Oddelku za okolje in prostor Občine Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, po predhodnem
plačilu 10.000 SIT (pokritje materialnih
stroškov) na Ž.R. št. 50700-637-56047; Ob-
činska uprava Šentjur pri Celju. Projektna
dokumentacija je na vpogled na Oddelku za
okolje in prostor Občine Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, v istem času.

Tehnične in ostale podatke lahko ponud-
niki dobijo pri Mariji Rataj in pri  Edvardu
Peperku, tel. 063-743-215.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– način plačila,
– garancijski rok,
– terminski plan izvajanja del,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na us-

pešnost in cenenost izvedbe,
– realnost ponudbe.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

ki ima najnižjo ceno, temveč prosto presoja
o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu
z merili iz prejšnjega odstavka.

9. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo in z oznako “ Ne odpiraj – ponudba na
javni razpis za ureditev dela lokalne ceste
L-7207”, je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici najkasneje do 11. 8. 1997 do 12.
ure, na naslov: Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, Šentjur.

10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v sejni sobi Občine Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, Šentjur, soba št. 48 – drugo
nadstropje, dne 11. 8. 1997 ob 13. uri.

11. Nepravočasno prispele in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila in jih ne bo
obravnavala.

12. Javni razpis se ponavlja, ker v letu
1996 dela niso bila oddana.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Šentjur pri Celju
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Ob-3016

Občina Vipava razpisuje izvedbo del za
projekt “Glavni povezovalni kanali iz kana-
lizacije Vipava z navezavo na CČN Vipava
– SL 9506.02.01/02” iz programa PHARE
Cross Border Cooperation in objavlja

javni razpis
za izvedbo glavnega povezovalnega

kanala za Vipavo, Gradišče, Zemono in
Vrhpolje, z navezavo na centralno

čistilno napravo Vipava
Projekt pod številko SL 9506.02.01/02

financira Europska unija s sredstvi PHARE
v okviru programa prekomejnega sodelova-
nja med Slovenijo in Italijo.

Na razpis se lahko enakopravno prijavi-
jo vse fizične in pravne osebe iz držav čla-
nic Evropske unije ali iz dežel koristnic
PHARE. Iz teh dežel morajo izvirati tudi
materiali in oprema, ki se bodo vgrajevali,
ter storitve, ki se bodo izvajale po sklenitvi
pogodbe.

1. Predmet razpisa
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca za

izvedbo glavnih povezovalnih kanalov za
Vipavo, Gradišče, Zemono in Vrhpolje, z
navezavo na CČN in potrebna spremljajoča
dela.

V okviru skupnih razpoložljivih sredstev
za razpisna dela znaša delež PHARE
626.000 ECU.

Za sredstva PHARE bo pogodba za izva-
janje del sklenjena v obsegu zagotovljenih
sredstev po uredbi o začasnem financiranju
potreb iz proračuna RS v prvem polletju
leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in pod odlož-
nim pogojem za znesek sredstev, ki bodo
zagotovljena v proračunu Republike Slove-
nije za leto 1997.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico po svoji presoji črtati določena dela
iz ponudbe.

Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predviden rok za dokon-
čanje del pa je 6 mesecev.

Ponudbe za izgradnjo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v zadnjih
treh letih v višini 2,000.000 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj treh projektih v zad-
njih treh letih, ki so po naravi in zapleteno-
sti primerljivi z razpisanimi deli.

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno do-

kumentacijo, ki je v celoti v angleškem jezi-
ku, ter deloma v slovenskem jeziku (navo-
dila ponudnikom, splošni pogoji pogodbe -
FIDIC 1987, tehnična poročila za gradbeni,
strojni in elektro del projekta s popolnimi
popisi količin ter navodila za vgradnjo in
izbiro materialov) na naslovu E-NET, d.o.o.,
Ambrožev trg 5, 1000 Ljubljana, ob vplači-
lu nevračljivega zneska v višini 65.000 SIT
na žiro račun št. 50101-601-14695 s pripi-
som “Za ponudbeno dokumentacijo”.

Razpisno dokumentacijo bo mogoče
prevzeti s predložitvijo dokazila o vplačilu.

V licitacijskem postopku bodo upošte-
vani samo tisti ponudniki, ki bodo plačali
razpisno dokumentacijo. Razpisna doku-
mentacija je ponudnikom na voljo od dneva

objave razpisa dalje. Ponudniki jo morajo
predhodno naročiti po telefonu zaradi dogo-
vora o datumu in načinu prevzema.

Na željo ponudnika bo ponudniku razpi-
sna dokumentacija poslana s kurirsko pošto
na njegove stroške, vendar E-NET, d.o.o.,
ne prevzema nikakršne odgovornosti za iz-
gubo ali nepravočasno dostavo.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo v višini 2%
(dveh odstotkov) od ponudbene cene v slo-
venskih tolarjih ali v protivrednosti v kon-
vertibilni valuti.

3. Oddaja ponudb
Ponudbe morajo biti izdelane v angleš-

kem jeziku.
Ponudbe morajo biti oddane do 29. av-

gusta 1997 do 11. ure po lokalnem času na
naslovu, navedenem v razpisni dokumenta-
ciji. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
11.30 po lokalnem času na istem naslovu.
Odpiranja ponudb se lahko udeleži en pred-
stavnik ponudnika s pisnim pooblastilom.
Odpiranje ponudb bo potekalo v skladu s
pravili PHARE.

Ponudniki lahko dobijo podrobnejša po-
jasnila glede ponudbene dokumentacije na
naslovu: mag. Jorg Hodalič, dipl. biol. ali
Petra Pavšič, dipl. biol. ali Katarina Zupan-
čič, E-NET, d.o.o., Ambrožev trg 5, 1000
Ljubljana, tel. +386-(0)61-1729287,
tel./faks +386-(0)61-1729286.

Občina Vipava

For the project “The main connecting
sewers from sewerage systems of Vipava,
Gradišče, Zemono and Vrhpolje, with
discharge on central waste water treatment
plant Vipava “ (SL 9506.02.01/02) in the
frame of the Cross-Border Cooperation
Programme, Community of Vipava

Issues this Invitation to Tender for
Works for the Main Connecting Sewers

From Sewerage System of Vipava,
Gradišče, Zemono and Vrhpolje, with

Discharge on ohe Central Waste Water
Treatment Plant Vipava

The project is financed with European
Union�s PHARE funds in frame of the
Cross-Border Cooperation Programme
Slovenia-Italy (SL 9506.0201/02).

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the member
states of the European Union or of the
beneficiary countries of the PHARE
programme. Supplies and services offered
must originate from the above countries.

1. Subject to tender
The tender is issued, for the selection of

a supplier of works for “The main
connecting sewers from sewerage systems
of Vipava, Gradišče, Zemono and Vrhpolje,
with discharge on central waste water
treatment plant Vipava and all other works
needed“.

In the joint available budget for the
works tendered is the share of PHARE ECU
626.000. For the funds of PHARE the work
contract will be concluded for the amount
of budget funds as per the Decree on
temporary finance spending from the budget
of the Republic of Slovenia for the first half
of 1997 (Official Gazette of RS, No. 77/96)

and under deferrable condition for the
amount of funds, provided within the budget
of RS for 1997.

If the tenderer�s price for works will
exceed the available funds the contractor
takes its right to drop any part of the work
from the tender.

The works should start immediately upon
signing of the contract while the works
should be finalised in the period of 6 (six)
months.

Tenders for construction works should
be submitted only by companies meeting
the minimum qualifying criteria including
but not limited to:

– annual turnover in construction works
performed over the last three years
amounting to ECU 2,000.000,

– successful experience as prime
contractor in construction works over the
last three years on at least three projects of a
comparable natura and complexity to the
works tendered.

2. Tender dossier
Tender dossier may be obtained at the

address: E-NET d.o.o., Ambrožev trg 5, 1000
Ljubljana, against payment of a non-
refundable fee of 65.000 SIT (Slovenian
Tolars). Payments in SIT should be made by
bank transfer to the Account No. 50101-601-
14695 with a reference “For tender dossier”.
The potential tenderers are kindly asked to
contact E-NET by phone or fax in order to
set the exact time and mode of dispatching.

Only tenderers purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
tenders. Upon tenderer’s request and against
payment the documents will be promptly
dispatched by courier but no liability can be
accepted for loss or late delivery.

All tenders must be accompained by a
tender bont in the amount corresponding to
2% (two percent) of the tender price in
Slovenian Tolars or an equivalent in a
convertible currency.

3. Submission of tenders
Tenders must be prepared in English

language.
Tenders must be received untill August,

29 1997 11.00 a.m. (local time) at the
address stated in the tender documents. The
opening session will take place on the same
day at 11.30 a.m. at the same address. Only
one tenderer′s representative submitting the
power of attorney may attend the opening
session. The opening of tenders will follow
PHARE regulations for opening sessions.

Tenderers requiring any further
clarification on the tenders may contact Mr.
Jorg Hodalič, Ms. Petra Pavšič or Ms.
Katarina Zupančič, E-NET d.o.o.,
Ambrožev trg 5, 1000 Ljubljana, tel. +386-
(0)61-1729287, tel./fax +386-(0)61-
1729286.

Community of Vipava

Št. 14/1/97-88 Ob-3017

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94) in zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Občina Vrhnika v sodelova-
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nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del, na

gozdnih cestah na področju Občine
Vrhnika za obdobje 1997–1999

1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Dokumentacija razpisanih del je na raz-

polago na Zavodu za gozdove Slovenije,
Območna enota Ljubljana, KE Vrhnika, pro-
ti plačilu 9.000 SIT na žiro račun št.
50106-603-54908 na Zavodu za gozdove Re-
publike Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.

3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna de-
la (ročno in strojno čiščenje cevnih propu-
stov in cestnega telesa, sanacija cevnih in
ploščatih propustov, obnova gramoznega slo-
ja, gredanje, zemeljska dela, obsekovanje,
zagotavljanje intervencijske prevoznosti
gozdnih cest,...) ter investicijska dela na
gozdnih cestah na območju Občine Vrhnika.

4. Skupna orientacijska vrednost razpisa-
nih del: 9,000.000 SIT.

Letno se bo predvidoma koristilo tretjino
sredstev od skupne predvidene vsote. Inve-
stitor si pridržuje pravico spremeniti obseg
in vrsto del, kot so razpisana, glede na prido-
bitev sredstev (Republiška sredstva, pristoj-
bina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvaja-
lec v tem primeru ni upravičen do odškod-
ninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg
del je po dogovoru in v skladu z razpoložlji-
vimi sredstvi. Zaključek del je konec vsake-
ga tekočega leta. Dela se izvajajo po letnem
planu za tekoče leto, z izdajo sprotnih nalo-
gov za izvedbo del po objektih.

6. Merilo za izbiro ponudnika: reference
in strokovna usposobljenost za področje in
obseg razpisanih del, ponujena cena za enoto
materiala, strojnih in delovnih kapacitet, na-
čin plačila, fiksnost cen in možnosti ter pogoji
morebitnega odloga plačila, garancijski roki,
kakor tudi druge morebitne ugodnosti. Najce-
nejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.

7. Ponudba se nanaša na vsa razpisana
dela v občini, morebitne ponudbe za posa-
mezna dela ali posamezne gozdne ceste po
tem razpisu ne konkurirajo.

Ponudba mora pri cenovnem delu vsebo-
vati vsaj naslednje cene: gramoza za posipa-
nje, prevoza na razdalji 1, 5, 10, 20 km, uro
(in tip) gredarja, uro (in tip) rovokopača, uro
delavca za ročna dela in ceno 5 tm dolgega
propusta premera 40 cm z vgradnjo...

Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh od objave razpisa v sprejemno pisarno
Občine Vrhnika, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis – vzdrževalna dela
na gozdnih cestah Občine Vrhnika”.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 7. 8.
1997 v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c.
1, ob 9. uri. Na odpiranje ponudb so vabljeni
predstavniki ponudnikov, ki morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Vrhnika
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Ljubljana

Št. 357/97 Ob-3018

Mestna občina Velenje, urad župana in
splošnih zadev, objavlja na podlagi zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Mestna občina Velenje,
Urad župana in splošnih zadev, Titov trg 1,
Velenje.

2. Predmet javnega naročila: osebno vo-
zilo Golf Syncro, 1,8 cm3, bencin, pogon na
vsa štiri kolesa, bele barve, z airbagi, klima
napravo in štirimi vrati.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,250.000 SIT.

4. Dobavni rok: največ 30 dni po podpi-
su pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– konkurenčna cena in način plačila,
– rok dobave in garancijski roki,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev,
– druge ugodnosti ali popusti ponudni-

ka.
6. Rok za predložitev ponudbe: 10 dni

po objavi razpisa v Uradnem listu RS, do
12. ure, priporočeno po pošti na naslov
naročnika oziroma osebno v tajništvo žu-
pana.

Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici
z oznako ponudnika na hrbtni strani ter
opremljena z naslovom naročnika in ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba za službeno vozi-
lo”.

Naročnik bo vse nepravočasne in nepra-
vilno opremljene ponudbe neodprte vrnil po-
šiljateljem.

7. Obvezne sestavine ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež ponudni-

ka,
– fiksno ceno ter možnost plačila na tri

obroke,
– možnost in pogoje odkupa starega vo-

zila po načelu staro za novo in oceno vred-
nosti starega vozila Nissan Pathfinder, let-
nik 1989,

– rok dobave in način servisiranja,
– boniteto ponudnika,
– vzorec pogodbe.
8. Odpiranje ponudb bo javno, prvi na-

slednji delovni dan po izteku roka za oddajo
ponudb, v sejni sobi št. 1, Mestne občine
Velenje, ob 12. uri.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 15 dneh po javnem odpira-
nju ponudb.

Mestna občina Velenje

Št. 2849/97 Ob-3019

Na podlagi odloka o gospodarskih jav-
nih službah Občine Radovljica (Ur. l. RS,
št. 65/94) in odloka o preoblikovanju jav-
nega podjetja Komunala Radovljica (Ur.
l. RS, št. 67/94), Občina Radovljica ob-
javlja

javni razpis
o izbiri izvajalca za gradnjo črpališča,
cevovoda in vodohrama za pitno vodo

Zgornja Lipnica – visoka cona
1. Investitor: Občina Radovljica, Gorenj-

ska c. 18, Radovljica.
2. Predmet razpisa: razpis zajema izgrad-

njo črpališča v obstoječem vodohramu Zg.
Lipnica, cevovoda in vodohram.

3. Razpisno dokumentacijo, PGD, PZI,
projekt, popis del, razpisne pogoje ter vsa

druga pojasnila in razlage potrebne za izde-
lavo ponudbe, so ponudnikom na vpogled
na Komunali Radovljica pri Tomažu Gro-
harju, dig.

4. Predmet gradnje: razpisna dela izgrad-
nje vodovoda dolžine 516,90 m s črpališ-
čem v obstoječem vodohramu in gradnjo
novega vodohrama prostornine 50 m3, zaje-
majo vsa zemeljska, montažna, gradbena in
obrtniška dela z vsemi pripravljalnimi in
zaključnimi deli.

5. Orientacijska vrednost investicije zna-
ša 13,000.000 SIT.

6. Roki: pričetek del je predviden v me-
secu septembru 1997, dokončanje del do
srede novembra 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

a) ponudbena cena in pogoji plačila,
b) reference in usposobljenost za izved-

bo takšnih del,
c) rok izvedbe,
d) ostale ponudbene ugodnosti.
8. Predaja ponudb
Ponudbe je potrebno vročiti na naslov

Komunala Radovljica, Ljubljanska c. 27,
Radovljica.

Upoštevane bodo ponudbe, vročene do
srede 13. avgusta 1997, do 10. ure.

Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
z obvezno navedbo:

– ime in naslov ponudnika,
– javni razpis,
– naziv objekta,
– ne odpiraj.
9. Odpiranje ponudb bo javno v sejni so-

bi Komunale Radovljica, Ljubljanska c. 27,
Radovljica, v sredo 13. avgusta 1997 ob 12.
uri. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnikov imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri izvajalca
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Občina Radovljica

Št. 601/97-02 Ob-3020

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in 56. člena zako-
na o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96) Obči-
na Starše ponovno objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb šolskih avtobusnih

prevozov za šolsko leto 1997/98
1. Naročnik: Občina Starše.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev za

šolsko leto 1997/98 za Osnovno šolo Starše:
– (glej tabelo na strani 3189).
Dodatne informacije so na voljo na Ob-

čini Starše, Starše 93, pri Stanki Vobič.
3. Ponudnik mora ponudbi priložiti do-

kazila o izpolnjevanju pogojev za opravlja-
nje prevozov.

4. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– relacijo, za katero želi opravljati pre-

voze,
– ceno za km, ob upoštevanju km, ki so

navedeni v razpisu za posamezno relacijo
(polni km),

– ugodnosti, kolikor jih nudi za učence
na rednih avtobusnih linijah ali morebitne
ugodnosti pri prevozih, ki so predmet razpi-
sa.
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Osnovna šola Relacija Okvirni čas Število Predvideno
odhoda km št. učencev

Starše Brunšvik–Starše 6.45 7,5 50
Brunšvik–Starše 7.30 7,5 48
Prepolje–Marjeta 7.45 2 15
Starše–Brunšvik 12.40 7,5 50
Starše–Brunšvik 13.30 7,5 48
Marjeta–Prepolje 12.15 2 15

5. Ponudnik mora ponudbo poslati v za-
prti kuverti z oznako ponudba za šolske pre-
voze – Ne odpiraj, do ponedeljka 28. 7.
1997 na Občino Starše, Starše 93, 2205 Star-
še.

6. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
dne 30. 7. 1997 ob 10. uri na Občini Starše,
Starše 93, Starše.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru nepredvidenih sprememb na začet-
ku šolskega leta ali med letom, z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma
med letom sproti dogovarja spremembe pre-
vozov.

Občina Starše

Ob-3007

Na podlagi določb 51. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Mest-
na občina Ljubljana objavlja

dvostopenjski javni razpis
za zbiranje predlogov o idejni rešitvi

centralne čistilne naprave odpadnih vod
Ljubljane

1. Naročnik je Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.

2. Naročnik želi na prvi stopnji razpisa
pridobiti od ponudnikov predloge, kot je
nadalje navedeno v tej objavi in v predhod-
ni razpisni dokumentaciji. Naročnik bo na
podlagi pridobljenih ponudb določil ustrez-
ne predloge idejnih rešitev in bo nato pova-
bil ponudnike, katerih ponudbe bo na tej
stopnji ocenil kot uspešne, da dajo ponudbe
po dokončni razpisni dokumentaciji.

3. Predmet razpisa na prvi stopnji je zbi-
ranje predlogov za idejno rešitev centralne
čistilne naprave odpadnih vod Ljubljane.
Ponudniki morajo pri izdelavi predloga idej-
ne rešitve upoštevati obstoječe stanje, pers-
pektivne obremenitve, faznost izgradnje,
zahtevano stopnjo čiščenja ter tretman in
končno dispozicijo blata.

4. Predlagana rešitev mora upoštevati
razmere in pogoje lokacije, razpoložljive po-
vršine gradbenega zemljišča in zahteve eko-
loško neoporečne zaščite naselij v neposred-
ni okolici čistilne naprave. Ponudnik je svo-
boden v izbiri tehnologije in tehnične reši-
tve, vendar pa mora ponudnikova idejna
rešitev izkazovati sodobno tehnologijo in
tehniko, faznost izgradnje, popolno zanes-
ljivost obratovanja ter kar moč visoko stop-
njo gospodarnosti. Predlog sme biti podan
tudi v variantah.

5. Ponudnik mora podati realno oceno
stroškov za izvedbo svoje idejne rešitve. Oce-
na mora biti v tolarjih in mora v primeru
izvedbe jamčiti za podane podatke o stroš-
kih, pri čemer je dopusten odstopek ±10%.

6. Lokacija izgradnje čistilne naprave, za
katero se s predmetnim razpisom zbirajo

predlogi idejnih rešitev, je v sosedstvu ob-
stoječe čistilne naprave v Zalogu pri Ljub-
ljani.

7. Javnega razpisa se imajo pravico ude-
ležiti vse pravne in fizične osebe iz Sloveni-
je in inozemstva pod pogojem, da imajo
predpisana dovoljenja za poslovanje in us-
posobljenost za izdelavo idejnih rešitev za
čistilne naprave, ki imajo vsaj take značil-
nosti, kot se navajajo v tem razpisu. Pogoj
za udeležbo je tudi, da odkupijo razpisno
dokumentacijo. Ponudnike se opozarja na
upoštevanje določb slovenskega zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86 ter Ur. l. RS, št. 40/94 in 59/96).

8. Pogoji tega razpisa na prvi stopnji so
skupno s tehničnimi in ostalimi zahtevami
navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo
zainteresirani ponudniki lahko dobijo na
spodaj navedenem naslovu ob predložitvi
dokazila o plačilu nevračljivega zneska v
višini 100.000 SIT na račun št. 50100-637-
813003 s pripisom Mestna občina Ljublja-
na, sredstva za delo mestnih upravnih orga-
nov. Naročnik lahko na ponudnikovo željo
in stroške pošlje razpisno dokumentacijo po
pošti ali kurirski službi, če ponudnik prej
predloži potrdilo o plačilu zgoraj navedene-
ga zneska. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za izgubo ali prepozno dosta-
vo ponudbe. Razpisno dokumentacijo je
možno prevzeti od 21. julija do 1. avgusta
1997, vsak delovni dan od 10. do 13. ure v
kabinetu župana v Ljubljani, Mestni trg 1.
Kontaktna oseba je Aljoša Pečan.

9. Naročnik prireja informacijski sesta-
nek z zainteresiranimi ponudniki dne 25.
julija 1997 ob 9. uri v banketni dvorani
Mestne občine Ljubljana, v Ljubljani,
Mestni trg št. 1. Na navedenem sestanku
bo naročnik še dodatno pojasnil razpisno
dokumentacijo in odgovarjal na morebitna
vprašanja. Informacijskemu sestanku bo
sledil ogled lokacije. Pravico udeležiti se
sestanka in ogleda lokacije imajo samo po-
nudniki, ki odkupijo in prevzamejo razpi-
sno dokumentacijo. Ogled lokacije je na
lastno odgovornost ponudnikov. Naročnik
priporoča da ga ponudniki predhodno ob-
veste o svoji nameri udeležiti se sestanka
in ogleda.

10. Naročnik bo po oceni prispelih pred-
logov idejnih rešitev izbral ustrezne ponudbe
ter izbrane ponudnike povabil naj podajo po-
nudbe po dokončni razpisni dokumentaciji.

11. Naročnik ne vrača nobenih stroškov
v zvezi z izdelavo in dostavo ponudb ter v
zvezi s pogajanji, obiski itd. Naročnik v
nobenem primeru ne odgovarja ponudnikom
za kakršnekoli stroške, izdatke ali škode v
zvezi s tem razpisom.

12. Naročnik bo prejete ponudbe ocenil
po naslednjih merilih in načinih:

a) organizacijska in kadrovska sestava,
b) izkušnje pri ponudnikovih delih, ena-

kih ali večjih, kot so razpisana dela,

c) referenčni objekti,
d) finančno stanje ponudnika (bonitetni

podatki, bilanca stanja),
e) strokovna kvaliteta idejne rešitve

(stopnja očiščenja, sortiranje, tretman blata,
itd.),

f) predvidena višina stroškov za izvedbo
idejne rešitve,

g) terminski načrt za izvedbo idejne re-
šitve,

h) pokazatelji gospodarnosti obratova-
nja,

i) jamstvo in obseg odstopanj v predlogu
predvidenih stroškov,

j) ostale ugodnosti ponudnika.
13. Rok za oddajo ponudbe je 60 dni po

objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
14. Ponudniki naj zapečatene ovojnice s

predlogi oddajo v navedenem roku, na na-
slov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
št. 1, SI 1000 Ljubljana, v roke Aljoši Peča-
nu, z označbo “Razpis za CČN – odpira le
razpisna komisija”.

15. Ponudniki bodo o izboru ponudb ob-
veščeni v roku 45 dni po zadnjem dnevu za
oddajo ponudb.

Mestna občina Ljubljana

Št. 12534 Ob-3031

Telekom Slovenije, p.o., PE Murska So-
bota, Trg zmage 6, Murska Sobota, objavlja
na podlagi 10. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo del (Ur.
l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za gradnjo krajevnih kabelskih omrežij
(KKO) in razvodnih omrežij (RNO) ter

izgradnje medkrajevne povezave z
optičnim kablom

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo:

– kabelskega omrežja KKO in RNO Raz-
križje 2. faza,

– medkrajevne optične povezave GATC
Murska Sobota – VATC Ljutomer 2. faza
na relaciji Bakovci–Ljutomer in

– gradnja KKO Ljutomer smer Noršinci
1. faza (ob OK Bakovci Ljutomer).

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo v roku 7 dni od objave v služ-
bi za invsticije Telekom Slovenije, p.o., PE
Murska Sobota, Bakovska 27, in sicer med
8. in 9. uro, (Agošton Mihalj, soba 15, tel
069/32-523). Na istem mestu lahko dobijo
tudi natančnejše informacije v zvezi z raz-
pisom. Investitor si pridržuje pravico
korigirati obseg del glede na razpisno in
projektno dokumentacijo.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša po posa-

meznih predmetih razpisa:
– KKO in RNO Razkrižje 2. faza: 25

mio SIT,
– optika GATC Murska Sobota–VATC

Ljutomer 2. faza: 30 mio SIT,
– KKO Ljutomer smer Noršinci 1. faza

(ob OK): 11 mio SIT.
5. Pričetek in dokončanje del
Predvideni roki pričetka in dokončanja so

po posameznih predmetih razpisa naslednji:
– KKO in RNO Razkrižje 20. 9. 1997–

11. 11. 1997,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3190 Št. 43 – 18. VII. 1997

– optika GATC Murska Sobota–VATC
Ljutomer 2. faza, KKO Ljutomer smer Nor-
šinci (ob OK) 1. 10. 1997–20. 12. 1997.

6. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za po-
laganje in spajanje kablov.

Na razpis se lahko prijavijo tudi izvajalci,
ki so pripravljeni prevzeti samo gradbena dela
po popisih razpisnih objektov in so registrira-
ni za opravljanje tovrstnih del, imajo ustrezne
strokovne kadre, opremo in dovoljenja za iz-
vajanje del ter izpolnjujejo pogoje, navedene
v 51. členu zakona o graditvi objektov.

Ponudba mora biti sestavljena posebej
za gradbena dela in posebej za montažna
dela, tako da je dopuščena možnost izbora
izvajalca samo za gradbena dela ali samo za
montažna dela.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in investi-
torjeva interna navodila o pogojih in po-
stopkih oddajanja del izvajalcem, ki so pri-
ložena k razpisni dokumentaciji.

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

Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

8. Ponudniki lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo proti potrdilo o plačilu
15.000 SIT za vsak objekt posebej.

Vplačilo se izvrši na žiro račun št. 51900-
849-84666. Na razpis se lahko prijavijo sa-
mo ponudniki, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo pri investitorju.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
25. 8. 1997 do 12. ure na sedežu PE Murska
Sobota.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Mur-
ska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska So-
bota ali oddajte osebno v pisarni vložišča
PE Murska Sobota, Trg zmage 6, soba 13.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih
ovojnicah ločeno za vsak objekt in z oznako
“Ne odpiraj” – ponudba za gradnje... (naziv
relacije TK omrežja, zajetega v ponudbi).

10. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, PE Murska
Sobota, Trg zmage 6, Murska Sobota, dne
28. 8. 1997 ob 12. uri v sejni sobi št. 29.

11. Obvestilo o izbiri.
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naju-

godnejšega ponudnika v roku 14 dni po od-
piranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Murska Sobota

Št. 021-2/97 Ob-3040

Na podlagi 3. člena zakona o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97) Občina
Dravograd objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

opravljanje storitev prevoza
osnovnošolskih otrok v Občini

Dravograd za šolsko leto 1997/98

1. Naročnik: Občina Dravograd, Trg 4.
julija 7, Dravograd.

2. Predmet razpisa: izvajanje celovite-
ga prevoza osnovnošolskih otrok na ob-
močju Občine Dravograd v šolskem letu
1997/98.

3. Ponudniki morajo dnevno prepeljati v
šole in nazaj šoloobvezne otroke (število
otrok je okvirno in se lahko spremeni) iz
Občine Dravograd, in sicer vse leto, razen
julija in avgusta, na naslednjih relacijah:

– v OŠ Šentjanž otroke iz krajev: Selo-
vec–Judež (11 otrok), Kružnik (7 otrok),
Jedert (14 otrok), Medvedov graben (10
otrok), Cviterško sedlo (33 otrok) in Otiški
vrh–Begant (36 otrok);

– v OŠ Neznanih talcev Dravograd iz
krajev:

  – Libeliče (28), Trbonje (27), Črneče
(24), Kozji vrh–Vrata (18), Boštjan–Velka
(18), Danijel–Otiški vrh (11), Dobrava–Bre-
zovnik–Podklanc (19), Goriški vrh (5),

  – v podružnično OŠ Črneče iz krajev:
Križ–Dobrava (8),

  – v podružnično OŠ Libeliče iz krajev:
Libeliška gora, Tribej (9),

  – v podružnično OŠ Trbonje iz krajev:
Gosnikova žaga (6).

Podrobnejše podatke ponudniki dobijo
pri ravnateljih osnovnih šol.

4. Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe relacij in voznega reda.

5. Ponudnik lahko ponudi prevoze za po-
samezno relacijo v celoti.

6. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z dovoljenjem pri-
stojnega organa za prevoze oseb.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter na-

slov ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra oziroma po-

trdilo o priglasitvi dejavnosti, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev ter odločbo o iz-
polnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti,

– navedbo postavke (šole in relacij) za
katero se ponuja prevoze,

– predlog organizacije prevoza za vsako
posamezno postavko, iz katere bo razvidno
število angažiranih vozil in vozni red za
posamezno relacijo,

– bruto ceno polnega prevoženega kilo-
metra,

– izhodiščno dnevno ceno prevoza za
vsako posamezno postavko,

– način korekcije in povečevanja cene,
– način plačila storitev,
– podatke o vozilih,
– dokazilo o lastništvu vozil oziroma lea-

sing pogodbo,
– reference (izkušnje pri prevozih šo-

loobveznih otrok),
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Merila za izbor ponudnika:
– kakovost in organizacija ponujene sto-

ritve,
– ponujena izhodiščna cena,
– način korekcije in povečevanja cene,
– reference.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
9. Ponudbe, opremljene z vso dokumen-

tacijo, je potrebno dostaviti v zaprti ovojni-
ci z oznako “Ne odpiraj – ponudba za pre-
voz osnovnošolskih otrok 1997/98” na na-

slov: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, 15 dni po objavi do 11. ure.

10. Odpiranje ponudb bo 15. dan po ob-
javi ob 13. uri v sejni sobi Občine Dravo-
grad.

Občina Dravograd

Ob-3041

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve za

opremo dveh črpališč
1. Naročnik in investitor: Občina Gore-

nja vas–Poljane, Krajevna skupnost Polja-
ne, Poljane 77, Poljane.

2. Predmet razpisa: oddaja del za opre-
mo dveh črpališč javne kanalizacije v Polja-
nah.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo (popis del in razpisni pogoji)
na sedežu KS Poljane v času uradnih ur od
21. 7. 1997 dalje ali jo naročijo po tel.
064/685-110.

4. Orientacijska vrednost del znaša 4 mio
SIT.

5. Predvideni rok izvajanja del: pričetek
del 1. 9. 1997, dokončanje del 31. 10. 1997.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– podpisana izjava ponudnika, da spre-

jema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– dokazilo o registraciji,
– strojne, delovne in druge kapacitete po-

nudnika in terminski načrt,
– fiksnost cen,
– reference,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti

starejša od 30 dni ali drugo veljavno doka-
zilo o finančnem stanju firme, katero prav
tako ne more biti starejše od 30 dni,

– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

7. Rok za oddajo ponudb je 8. 8. 1997 do
12. ure. Ponudbe, prispele po navedenem
roku bodo zavrnjene in neodprte vrnjene
ponudniku.

Pristojen je rok prispetja ponudbe na KS
Poljane in ne rok oddaje na pošti.

Ponudbe na javni razpis naj ponudniki
pošljejo ali izročijo osebno do navedenega
roka, na naslov: KS Poljane, v zaprti kuver-
ti, z o znako: “Ne odpiraj – ponudba za
opremo črpališč”.

8. Odpiranje ponudb bo 8. 8. 1997 ob
12. uri v pisarni KS Poljane.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Gorenja vas-Poljane
Krajevna skupnost Poljane

Št. 360/97 Ob-3042

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Kobilje

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

kanalizacijskega omrežja – II. faza v
Kobilju

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo kanalizacije v Kobilju.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
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je in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo v skladu s temi posegi.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, do vključno petega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, na ZEU – Družbi za načrtova-
nje in inženiring, Staneta Rozmana 5, pri
Štefki Kolmanko.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih ponudnik nakaže na žiro račun št. 51900-
601-51516.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri ZEU – Družbi za načrtova-
nje in inženiring, Staneta Rozmana 5, tel.
069/31-380, faks 069/31-312, kontaktna
oseba Stanislav Marič, dipl. inž. gr.

4. Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

6. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: ZEU
– Družba za načrtovanje in inženiring, Sta-
neta Rozmana 5, Murska Sobota.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba za kanalizacijo v Kobi-
lju – Ne odpiraj”.

7. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi ZEU
– načrtovanje, inženiring, Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, drugi delovni dan ob
12. uri po preteku roka za oddajo ponudb.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.

Občina Kobilje

Št. 569 Ob-3043

Občina Ig, na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izgradnjo vodovoda Klada–Sarsko na

področju Občine Ig in Škofljica
1. Investitor: Občina Ig, Ig 72, Ig.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovoda

Klada–Sarsko, v dolžini 1916 m (gradbena
in montažna dela).

3. Predvideni pričetek del: 10. 9. 1997.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

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

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

je,
– ponudbo izdelano na žigosanem popi-

su del,
– dokazilo o registraciji,
– vrednost del,
– fiksnost cen,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave.
Celotna dokumentacija mora biti vlože-

na v dve kuverti. V eni mora biti sama po-
nudba, v drugi pa ostala dokumentacija.

7. Investitor si pridržuje pravico, da skle-
ne pogodbo v okviru razpoložljivih sred-
stev.

8. Ponudniki lahko dobijo razpisno gra-
divo na Občini Ig, Ig 72, 1292 Ig, tel. faks
061/662-229.

9. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj – izgradnja vodovoda
Klada–Sarsko” (ponudba) ali (dokumenta-
cija).

10. Rok za dostavo ponudbe je 5. 8. 1997
do 12. ure osebno na naslov: Občina Ig, Ig
72, 1292 Ig. Ponudbe poslane po pošti mo-
rajo prispeti pravočasno do razpisnega ro-
ka.

11. Odpiranje ponudb bo 5. 8. 1997 ob
13. uri v prostorih Občine Ig.

12. Predstavnik ponudnika mora komisi-
ji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

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

Občina Ig

Št. 353-94/97 Ob-3044

Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91-1, 30/92,
52/92 – odločba U.S., 7/93 in 43/93 – od-
ločba U.S.), zakona o izvrševanju proraču-
na RS (Ur. l. RS, št. 24/97), objavlja Občina
Nazarje

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

kanalizacije – kanal F v Nazarjah
1. Naročnik: Občina Nazarje, Savinjska

c. 4, Nazarje.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja

kanalizacije zgornjega dela Nazarij – kanal
F.

3. Orientacijska vrednost naročila: 15
mio SIT.

4. Rok izvedbe del: oktober, november
1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– rok izvedbe,
– plačilni in finančni pogoji,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti,
– ostale ugodnosti (popusti, možne kom-

penzacije, odlogi plačil, itd.).
6. Rok za dostavo zapečatenih ovojnic s

ponudbo je 20. dan po objavi v Uradnem
listu RS do 11. ure na naslov: Občina Na-
zarje, Savinjska c. 4, 3331 Nazarje, z ozna-
ko: “Ne odpiraj – ponudba, kanal F!”.

7. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
kot je zadnji dan oddaje ponudb, ob 12. uri
v prostorih Občine Nazarje.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v roku 20 dni po opravljenem odpira-
nju.

9. Dokumentacijo je možno dvigniti na
osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 10.000 SIT za stroške, ki se naka-
žejo na ŽR Občine Nazarje, št. 52810-630-
10110. Dvig dokumentacije je možen v 8
dneh po objavi na sedežu Občine Nazarje,
vsak dan med 8. in 10. uro.

Občina Nazarje

Št. 072/028/97, 072/029/97,
072/030/97 Ob-3045

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 naroči-
lih (Ur. l. RS, št 24/97), ter na podlagi odred-
be o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), objav-
lja Mestna občina Slovenj Gradec, sklad
stavbnih zemljišč

javni razpis
za izbor izvajalca za izvedbo del na

objektu
1. Izgradnja ceste v individualni zazi-

davi Pameče
2. Fekalna in meteorna kanalizacija v

individualni zazidavi Podgorska c. – Šti-
buh

3. Trafo postaja TPP-A20/0,4 KV
Šmartno-Krnice

1. Investitor: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, sklad stavbnih zemljišč, Šolska 5, Slo-
venj Gradec.

2. Predmet razpisa je oddaja del na ob-
jektih:

2.1. izgradnja ceste v individualni zazi-
davi Pameče,

2.2. fekalna in meteorna kanalizacija v
individualni zazidavi Podgorska-Štibuh,

2.3. trafo postaja TPP-A20/0,4 KV in po-
ložitev elektro kabla 20 KV v individualni
zazidavi Šmartno-Krnice.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
3.1. izgradnja ceste v individualni zazi-

davi Pameče 7,000.000 SIT,
3.2. fekalna in meteorna kanalizacija v

individualni zazidavi Podgorska – Štibuh
6,500.000 SIT,

3.3. trafo postaja TPP-A20/0,4 KV
Šmartno-Krnice 7,800.000 SIT.

4. Predvideni roki izvedbe: za vse ob-
jekte september–oktober 1997.

5. K ponudbi mora biti predložena še na-
slednja dokumentacija:

– dokumenti, ki so navedeni v 3. točki
razpisnih pogojev Mestne občine Slovenj
Gradec.

Priloge morajo biti oštevilčene po vrst-
nem redu iz 3. točke razpisnih pogojev.

Opozarjamo na popolnost zahtevane do-
kumentacije.

6. Ponudbe, ki zahtevajo predplačilo, se
ne bodo upoštevale.

7. Ponudbe morajo biti oddane ločeno za
vsak objekt v zaprtih kuvertah, ki morajo
biti opremljene s firmo ponudnika in z oz-
nako:

»Ponudba za izgradnjo ceste v indivi-
dualni zazidavi Pameče« s pripisom »Javni
razpis – Ne odpiraj«.

»Ponudba za fekalno in meteorno kana-
lizacijo v individualni zazidavi Podgorska –
Štibuh« s pripisom »Javni razpis – Ne odpi-
raj«.

»Ponudba za trafo postajo TPP-A20/0,4
KV Šmartno – Krnice« s pripisom »Javni
razpis – Ne odpiraj«.

Ponudbe morajo prispeti v 20 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure pripo-
ročeno ali oddane osebno na naslov: Mest-
na občina Slovenj Gradec, Sklad stavbnih
zemljišč, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
Kolikor pride zadnji dan za oddajo ponudb
na dela prost dan, je dan oddaje prvi nasled-
nji delovni dan.
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8. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb v sejni
sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska
5, Slovenj Gradec, ločeno za vsak objekt in
sicer:

8.1. Izgradnja ceste v individualni zazi-
davi Pameče: ob 9. uri.

8.2. Fekalna in meteorna kanalizacija v
individualni zazidavi Podgorska-Štibuh: ob
9.30.

8.3. Trafo postaja TPP-A20/0,4 KV
Šmartno-Krnice: ob 10. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči, morajo predložiti veljavno pooblastilo
za zastopanje.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno 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 odpira-
nju ponudb.

11. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo – navodila za izdelavo po-
nudbe, razpisne pogoje, popise in projekt
vsak delovnik od 8. do 10. ure v vložišču na
sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.

Za prevzem dokumentacije morajo zain-
teresirani ponudniki za vsak objekt plačati
materialne stroške v znesku 3.000 SIT na
žiro račun Mestne občine Slovenj Gradec
št. 51840-630-25638.

Kontaktna oseba: Peter Čarf, tel. 0602-
41-114.

Št. 072/040/97 Ob-3046

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št.
59/96), v skladu z zakonom o javnih naroči-
lih (Ur. l. 24/97), ter na podlagi odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), objavlja
Mestna občina Slovenj Gradec

javni razpis
za izbor izvajalca za izvedbo del na

objektu »Pešpot in parkirišča –
Šmartno«

1. Investitor: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec.

2. Predmet razpisa je oddaja del na obje-
ktu »Pešpot in parkirišča – Šmartno«.

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

4. Predvideni rok izvedbe: pričetek 1. 9.
1997, dokončanje 30. 9. 1997.

5. K ponudbi mora biti predložena še
naslednja dokumentacija:

– dokumenti, ki so navedeni v 3. točki
razpisnih pogojev Mestne občine Slovenj
Gradec.

Priloge morajo biti oštevilčene po vrst-
nem redu iz 3. točke razpisnih pogojev.

Opozarjamo na popolnost zahtevane do-
kumentacije.

6. Ponudbe, ki zahtevajo predplačilo, se
ne bodo upoštevale.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti, ki mora biti opremljena s firmo po-
nudnika in z oznako:

»Ponudba za pešpot in parkirišča –
Šmartno« s pripisom »Javni razpis – Ne
odpiraj«.

Ponudbe morajo prispeti v 20 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure pripo-
ročeno ali oddane osebno na naslov: Mest-

na občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380
Slovenj Gradec. Kolikor pride zadnji dan za
oddajo ponudb na dela prost dan, je dan
oddaje prvi naslednji delovni dan.

8. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb v sejni
sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska
5, Slovenj Gradec ob 9. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči, morajo predložiti veljavno pooblastilo
za zastopanje.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno 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 odpira-
nju ponudb.

11. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo – navodila za izdelavo po-
nudbe, razpisne pogoje, popise del in pro-
jekt vsak delovnik od 8. do 10. ure v vložiš-
ču na sedežu Mestne občine Slovenj Gra-
dec. Za prevzem dokumentacije morajo
zainteresirani ponudniki plačati material-
ne stroške v znesku 3.000 SIT na žiro
račun Mestne občine Slovenj Gradec št.
51840-630-25638.

Kontaktna oseba: Zvonko Kuhelnik, tel.
0602-41-114.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 40310/0050/96 07 Ob-3047

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnega na-
ročila (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo

prostorov Reševalne postaje
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca,

Maribor v Ul. proleterskih brigad v
Mariboru

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Objekt in predmet razpisa: izvedba
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del v
objektu ZD Adolfa Drolca – reševalna po-
staja.

3. Orientacijska vrednost: 7,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: avgust 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– izkaz finančnega stanja ponudnika

(Bon1, Bon2 ali Bon3).
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Maribor, Ul. heroja Sta-
neta 1, soba 340, kjer je na ogled tudi pro-
jektna dokumentacija.

Pred dvigom razpisne dokumentacije je
potrebno plačati pristojbino v višini 3.500
SIT na ŽR: 51800-630-25505, sklic na št.
00 04-444, s pripisom pristojbina za javni
razpis za objekte zdravstva.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Ferdu Jehart, tel. 062/2201-314.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprtih kuvertah s pripisom »ponudba – ne
odpiraj!« do 28. 7. 1997 do 12. ure na na-
slov: Občina Maribor, Oddelek za družbene
dejavnosti, Ul. h. Staneta 1, 2000 Maribor,
soba 340.

8. Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1997
ob 12. uri v prostorih Občine Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, v kletni sejni sobi.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Št. 40310/0039/96 07 Ob-3048

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94 ter
24/97), Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo in

ureditev knjižnice in nadstreška nad
vhodom na Zagrebški 20 v Mariboru
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Objekt in predmet razpisa: izvedba
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del v
objektu mariborske knjižnice na Zagrebški
20 v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost: 11,000.000
SIT.

4. Rok izvedbe: september 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– izkaz finančnega stanja ponudnika

(Bon1, Bon2 ali Bon3).
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Maribor, Ul. heroja Sta-
neta 1, soba 340, kjer je na ogled tudi pro-
jektna dokumentacija.

Pred dvigom razpisne dokumentacije je
potrebno plačati pristojbino v višini 5.500
SIT na ŽR: 51800-630-25505, sklic na št.
00 04-444, s pripisom pristojbina za javni
razpis za objekte kulture.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Ferdu Jehart, tel. 062/2201-314.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprtih kuvertah s pripisom »ponudba – ne
odpiraj!« do 6. 8. 1997 do 12. ure na naslov:
Občina Maribor, Oddelek za družbene de-
javnosti, Ul. h. Staneta 1, 2000 Maribor,
soba 340.

8. Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1997
ob 12.30 v prostorih Občine Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, v kletni sejni sobi.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Občina Maribor
oddelek za družbene dejavnosti

 Št. 71/97 Ob-3049

Na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Aj-
dovščina
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javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v

osnovne šole v Občini Ajdovščina za
šolsko leto 1997/98

1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, Ajdovščina.

2. Predmet razpisa: prevozi učencev za
šolsko leto 1997/98 za osnovne šole:

2.1. Osnovno šolo Danila Lokarja Aj-
dovščina, v orientacijski vrednosti
5,600.000 SIT,

2.2. Osnovno šolo Otlica in Col s po-
družnico Podkraj, v orientacijski vrednosti
4,000.000 SIT,

2.3. Osnovno šolo Dobravlje s podružni-
cama Črniče in Skrilje, v orientacijski vred-
nosti 8,000.000 SIT.

3. Ponudniki lahko predložijo ponudbo
za prevoze za posamezno šolo ali ponudbe
za več šol.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost storitev,
– cena,
– reference pri izvajanju prevozov otrok,
– plačilni pogoji in fiksnost cen.
5. Rok za predložitev ponudbe je 28. 7.

1997 do 14. ure. Ponudbe pošljite ali oseb-
no dostavite na naslov Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, z oznako Jav-
ni razpis – šolski prevozi.

6. Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1997
ob 10. uri v sejni sobi Občinske uprave, Ce-
sta 5. maja 6a v Ajdovščini. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju
ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo.

7. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v 10 dneh po odpiranju ponudb.

8. Razpisno dokumentacijo in informa-
cije dobijo ponudniki do 24. 7. 1997, vsak
dan od 8. do 12. ure na sedežu Občine pri
Dragici Fiegl.

Občina Ajdovščina

Ob-3050

Na osnovi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS,
št. 59/96) in 18. člena zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina
Rogatec

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
a)za izdelavo projektne dokumentaci-

je za izgradnjo profitnih stanovanj
b) za izgradnjo profitnih stanovanj

1. Naročnik: Občina Rogatec.
2. Predmet razpisa:
a) izdelava projektne dokumentacije za

izgradnjo treh manjših in dveh večjih pro-
fitnih stanovanj v mansardi Zdravstvenega
doma Rogatec skupne neto površine ca. 300
m2,

– projekt za pridobitev gradbenega do-
voljenja in projekt za izvedbo,

– projekt za etažne lastnike,
b) izgradnja treh manjših in dveh večjih

profitnih stanovanj v mansardi že zgrajene-
ga Zdravstvenega doma Rogatec (gradnja
za trg).

3. Orientacijska skupna vrednost del zna-
ša 13,000.000 SIT.

4. Predviden rok za pričetek in končanje
del:

– rok za končanje del pod točko 2a) je
15. 9. 1997,

– rok za pričetek del pod točko 2 b) je 1.
10. 1997,

in za dokončanje del 20. 12. 1997.
5. Način in čas plačila:
Naročnik bo izbranemu izvajalcu plačal

za opravljeno delo iz kupnine, dosežene s
prodajo profitnih stanovanj in sicer v roku
15 dni od prejema kupnine za prodano po-
samezno stanovanje.

Izvajalec iz naslova opravljenega dela
ne pridobi nobene stvarne pravice na zgra-
jenih profitnih stanovanjih, ampak samo ob-
ligacijsko-pravni zahtevek za poplačilo iz
prejete kupnine.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ponudbena cena,
– ponudbeno razmerje o delitvi doseže-

ne kupnine za prodano profitno stanovanje
med naročnikom in izvajalcem,

– rok za izvedbo del,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– garancija za kvaliteto izvedenih del,
– da ponudnik sprejema ponujene po-

goje, zlasti pa način in čas plačila, brez
zadržkov, kar potrdi s podpisom vzorca
pogodbe,

– dodatne ugodnosti ponudnika (popusti
idr.).

7. Ponudba mora vsebovati elemente, do-
ločene v zakonu o javnih naročilih, veljav-
nost ponudbe pa mora biti najmanj 30 dni,
šteto od dneva odpiranja ponudb.

Ponudbi morajo biti predloženi tudi po-
datki o finančnem stanju (Bon 1, Bon 2
oziroma Bon 3) ponudnika.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo – osnovni projekt za zdravstve-
ni dom št. 24/90, ki ga je izdelal IPI – Inže-
niring Rogaška Slatina, v roku 10 dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani ponudniki
vsak dan od 10. do 12. ure v času trajanja
razpisa pri tajniku občine Pavlu Strajnu po
telefonu 0630/827-127 ali osebno na sedežu
Občine Rogatec.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z najugodnejšim ali kate-
rimkoli drugim ponudnikom.

10. Ponudbe morajo biti poslane pripo-
ročeno ali oddane osebno na naslov: Občina
Rogatec, Občinski urad, Rogatec 159, 3252
Rogatec, v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo profitnih
stanovanj«, in označena s firmo oziroma
imenom ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov najkasneje do 8. 8. 1997 do 13. ure.

11. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
8. 8. 1997 ob 14. uri v sejni sobi Občine
Rogatec, Rogatec 159.

12. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.

13. Nepravilno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odpirale in se bodo takšne vrnile po-
nudnikom.

14. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Rogatec

Št. 20/97 Ob-3052

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad RS za mladino objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov,

ki bodo izvedeni med 1. 8. 1997
in 15. 12. 1997

1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad RS za mladino, Šmartinska 134a,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje dejavnosti mladinskih in drugih organi-
zacij, ki so nosilci projektov, namenjenih
predvsem razvoju mladinskega dela na lo-
kalni ravni in ki vključujejo mlade med 14.
in 27. letom.

3. Orientacijska vrednost naročila: na
podlagi tega javnega razpisa bo naročnik
zagotovil 12,000.000 SIT (z besedami: dva-
najst milionov tolarjev 00/100, s proračun-
skih postavk:

– št. 7223: mladinski programi,
– št. 6234: mladinski centri.
Naročnik bo sofinanciral posamezne pro-

jekte praviloma v višini 10-50% od vredno-
sti projekta.

4. Rok začetka in dokončanja projekta
Projekt mora biti izveden med 1. 8. 1997

in 15. 12. 1997. Izvajalec dolgoročnejšega
projekta lahko pridobi sredstva sofinancira-
nja le za tisti del projekta, ki sega v obdobje
med 1. 8. 1997 in 15. 12. 1997.

5. Merila za izbiro in omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb

1. Ponudniki so lahko le:
– nevladne, neprofitne in prostovoljne

organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v RS in ki opravljajo mladinsko delo
ali izvajajo projekte za mlade;

– mladinske organizacije v političnih
strankah, registriranih po zakonu o politič-
nih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94);

– mladinski centri, ki so registrirani kot
pravne osebe v RS in ki opravljajo mladin-
sko delo ali izvajajo projekte za mlade;

– polnoletne in poslovno sposobne fizič-
ne osebe, ki so državljani RS.

2. Izvajalec projekta mora zagotoviti naj-
manj 25% financiranje iz neproračunskih
virov;

3. Izvajalec projekta, ki bo izveden na
lokalni ravni, mora zagotoviti najmanj 25%
financiranje iz lokalnih virov.

4. Izvajalec projekta je dolžan navajati
reference za izvedbo projekta.

6. Rok in način predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene v tajništvo Urada RS za mladino (so-
ba 307), Šmartinska 134a, Ljubljana, najka-
sneje do 29. 8. 1997 do 12. ure.

Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti, se
šteje za pravočasno predloženo ponudba, ki
je naročniku predložena do roka, določene-
ga v javnem razpisu.

Ponudnik mora ponudbo predložiti v za-
pečatnem ovitku ali tako zaprtem ovitku, da
je na odpiranju možno preveriti, da je ovi-
tek zaprt tako, kot je bil predan.

Če ponudnik predloži več ponudb (več
projektov), mora biti ponudba za vsak posa-
mezen projekt vsebovana v posebnem ovit-
ku.
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Na vsakem ovitku mora biti naveden na-
slov naročnika ter vidna oznaka “Ne odpiraj
– ponudba na javni razpis za sofinanciranje
mladinskih projektov 2”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki morajo oddati ponudbe na iz-
polnjenem razpisnem obrazcu (iz razpisne
dokumentacije) z vtipkanimi podatki.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne  1. 9.
1997 ob 15. uri v sejni sobi Urada RS za
mladino, Šmartinska 134a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred začetkom javnega odpiranja izročiti ko-
misiji pisna pooblastila za sodelovanje.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 9. 1997.

9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo ter vse dodatne
informacije lahko ponudniki dobijo na Ura-
du RS za mladino, vsak delovni dan med
12. in 14. uro, telefon: 061/1842-457, faks:
061/1842-498.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Št. 355-1/97 Ob-3055

Na podlagi uredbe o finančnih interven-
cijah za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za prvih devet mesecev leta 1997
(Uradni list RS, št. 42/97) objavlja Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1997
javni razpis 1

A. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepo-

vratnih sredstev za:
1.1. celostno urejanje podeželja in obno-

vo vasi – dokumentacija,
1.2. celostno urejanje podeželja in obno-

vo vasi – izvedba,
1.3. kmetijsko infrastrukturo,
1.4. vinske ceste,
1.5. raziskovalne naloge s področja ce-

lostnega urejanja prostora in promocijo
CRPOV, za leto 1997.

B.I. Celostno urejanje podeželja in ob-
nova vasi – dokumentacija

1. Zahtevek vloži občina, oziroma kra-
jevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v
skladu s statutom občine za nalogo, ki jo
lahko opravlja samostojno.

2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

3. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju – šifro in ime

vlagatelja,
b) lokacijo naložbe,
c) predračunsko vrednost naložbe z na-

vedbo virov financiranja,
d) izjavo o zagotovitvi finančnih sred-

stev za tisti del, ki ga finančno ne pokriva
MKGP.

4. Dokumentacija k vlogi mora vsebova-
ti:

a) dispozicijo projekta z njegovo uteme-
ljitvijo in opis območja po naslednjih ali-
neah:

– velikost območja, naselja, ki sodi vanj
(opis in prikaz na karti v merilu 1: 50 000
ali 1:10 000),

– prebivalstvene značilnosti območja,
– glavne značilnosti območja (relief, ra-

ba zemljišč, infrastrukturna opremljenost in
povezanost z upravnimi, oskrbnimi in zapo-
slitvenimi središči, naravne znamenitosti in
kulturni spomeniki),

– utemeljitev izbire predlaganega ob-
močja z opisom že opravljenega dela pri
pripravi vloge (kdo jo je pripravljal, čigava
je bila pobuda za prijavo, dejavnosti v po-
stopku priprave ipd),

– drugo (vsi drugi podatki, ki lahko do-
kazujejo potrebnost in morebitno uspešnost
programa kot npr. naravnanost na razreše-
vanje okoljevarstvenih problemov, razreše-
vanje problema brezposelnosti ipd),

b) sklep občinskega sveta o sofinancira-
nju izdelave razvojnega projekta CRPOV,

c) sklep občinskega sveta o imenovanju
projektnega sveta za izdelavo razvojnega
projekta CRPOV,

d) navedbo širšega razvojnega programa
oziroma projekta, če se predlagani projekt
povezuje oziroma je vključen vanj,

e) finančni načrt izdelave projekta s ča-
sovno dinamiko koriščenja sredstev.

5.Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista, ki
je priloga1 tega razpisa. Prednost pri dode-
litvi sredstev bodo imele vloge z večjim
številom točk. Dodatno prednost imajo vlo-
ge, ki imajo večjo stopnjo lastne iniciativ-
nosti, izkazane v obliki lastnih aktivnosti, ki
so že izvedene ali so v izvajanju.

6. Pred sklenitvijo pogodbe z MKGP o
črpanju dodeljenih sredstev, mora upraviče-
nec predložiti:

a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi,

b) pogodbo z izvajalcem.
7. Upravičenec lahko pridobi sredstva

do 50% predračunske vrednosti naložbe.
B.II. Celostno urejanje podeželja in ob-

nova vasi – izvedba, kmetijska infrastruktu-
ra in vinske ceste

1. Zahtevek vloži občina oziroma kra-
jevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v
skladu s statutom občine za nalogo, ki jo
lahko opravlja samostojno.

2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

3. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju – šifro in ime

vlagatelja,
b) lokacijo naložbe,
c) predračunsko vrednost naložbe z na-

vedbo virov financiranja in z rokom realiza-
cije naložbe.

4. Vlogi je treba priložiti:
a) izvleček iz razvojnega projekta

CRPOV oziroma drugega razvojnega pro-
jekta, ki zajema obravnavano naložbo in ute-
meljitev naložbe, za kmetijsko infrastruktu-
ro pa še dodatno obrazložitev o pomenu
naložbe, če za območje še ni izdelan razvoj-
ni projekt CRPOV,

b) mnenje občinskega sveta o naložbi in
tudi mnenje projektnega sveta za vinske ce-
ste, če gre za naložbo v vinske ceste,

c) sklep pristojnih organov o usklajeno-
sti izvajanja projektov z razvojnimi plani
občine in RS,

d) investicijsko tehnično dokumentaci-
jo, oziroma drugo dokumentacijo iz katere
je razvidna naložba,

e) lokacijsko dokumentacijo z lokacij-
skim dovoljenjem oziroma odločbo o pri-
glasitvi del, če gre za naložbo, za katero je
po zakonu potrebno tako dovoljenje oziro-
ma odločba,

f) finančni načrt naložbe s časovno dina-
miko koriščenja sredstev,

g) poročilo o že izvršenih delih, če gre
za fazno gradnjo.

5.Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista, ki
je priloga 2 tega razpisa. Prednost pri dode-
litvi sredstev bodo imele vloge z večjim
številom točk.

6. Pred sklenitvijo pogodbe z ministrs-
tvom o črpanju dodeljenih sredstev, mora
upravičenec predložiti:

a) gradbeno dovoljenje, če gre za nalož-
bo, za katero je po zakonu potrebno tako
dovoljenje,

b) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi,

c) pogodbo z izvajalcem.
7. Upravičenec lahko pridobi sredstva

do 50% predračunske vrednosti naložbe.
B.III. Raziskovalne naloge s področja ce-

lostnega urejanja prostora in promocija
CRPOV

– izdelava raziskovalnih nalog s področ-
ja celostnega urejanja prostora

1. Zahtevek vloži občina, oziroma prav-
na oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in do-
kumentacije k vlogi.

2.Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju,
b) šifro in ime občine, oziroma ime in

naslov vlagatelja in njegov sedež z registr-
sko osebno številko (ROS).

3. Vlogi je treba priložiti:
a) projektno nalogo z opredelitvijo na-

mena in obsega del ter pričakovano vred-
nostjo del,

b) terminski plan izvajanja naloge.
4. V primeru, da je vlagatelj občina, mo-

ra pred sklenitvijo pogodbe z ministrstvom
predložiti dokazila, da so bila dela ponujena
v izvedbo v skladu s predpisi.

5. Prednost bodo imele vloge,ki utrjujejo
oziroma pospešujejo izvajanje celostnega
razvoja podeželja in so v skladu s politiko
ministrstva za to področje.

6. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 100% predračunske vrednosti zahtevka.

– promocija CRPOV
1. Promocija CRPOV obsega promocij-

ske in propagandne naloge ožjega CRPOV-
a.

2. Zahtevek vloži pravna oseba s sede-
žem v Republiki Sloveniji.

3. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju,
b) ime in naslov vlagatelja, oziroma fir-

mo in njen sedež z registrsko osebno števil-
ko (ROS).

4. Vlogi je treba priložiti:
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a) projektno nalogo z opredelitvijo na-
mena in obsega del ter pričakovano vred-
nostjo del,

b) terminski plan izvajanja naloge.
5. Vse pravočasne in popolne vloge bo-

do ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista,
ki je priloga 3 tega razpisa. Prednost pri
dodelitvi sredstev bodo imele vloge z več-
jim številom točk.

6. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 100% predračunske vrednosti zahtevka.

C.1. Vloge s predpisano dokumentacijo
z oznako “Javni razpis 1” morajo prispeti
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ljubljana, Dunajska 58, (v nada-

ljevanju: ministrstvo) do 25. avgusta 1997
do 14. ure.

2. Vloge bo obravnavala razpisna ko-
misija, ki jo imenuje minister za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano. Komisija
lahko k delu pritegne ustreznega izveden-
ca.

3. Upravičencem bodo sredstva dodelje-
na s sklepi ministra za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano v roku 45 dni po izteku
razpisnega roka. Financirane bodo vloge, ki
bodo ocenjene kot prednostne in v okviru
sredstev proračuna za leto 1997.

4. Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni s

sklepi v roku 60 dni po izteku razpisnega
roka.

5. Vse nepravočasne in nepopolne vloge
se zavržejo.

6. Zoper sklep ministra je možno vložiti
zahtevo za ponovno preveritev postopka do-
deljevanja sredstev. Zahteva se lahko vloži v
roku 8 dni od prejema sklepa na ministrstvo.
O rezultatih ponovne preveritve postopka je
dolžno ministrstvo vlagatelja zahteve obve-
stiti v roku 30 dni od dneva vložitve zahteve.

7. Vse informacije v zvezi z razpisom se
lahko dobijo na Sektorju CRPOV, telefon:
061/317-592, vsak delovni dan od 9. do 10.
ure.

PRILOGA 1 (ocenjevalni list)

Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - dokumentacija

A. Ocena vloge po sestavinah (točke)
Koncept povzema metodo CRPOV: izobraževalni del programa (po petih prostorih) do 5
Delo s prebivalci za oblikovanje razvojne vizije 1
Delo s prebivalci za iskanje razvojnega motiva 1
Delo s prebivalci za oblikovanje razvojnega projekta 1
Območje nima manj kot 200 prebivalcev 1
Območje je gravitacijsko zaokroženo in enovito do 2
Do prijave na razpis je prišlo na pobudo prebivalcev območja in je že izkazana njihova lastna iniciativnost do 3
Območje ima pomembne naravne in kulturne znamenitosti 1
Območje spada v okvir širšega razvojnega projekta 1
Skupaj točk do 16

B. Mnenje izvedenca (točke)
Ocena (od slabša =1 do najboljša = 5) do 5

SKUPNA OCENA VLOGE: max. 21 točk

PRILOGA 2 (ocenjevalni list)

Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - izvedba, kmetijska infrastruktura, vinske ceste

A. Ocena vloge po sestavinah (dobro=4, srednje=3, slabo=2, manjka=1)
(točke)

Pomembnost naložbe za večje število ljudi do 4
Motivacijska vloga naložbe za uresničevanje razvojnega projekta do 4
Vpliv naložbe na nove možnosti stalne ali dodatne zaposlitve do 4
Pomen za kontinuiteto razvojnega projekta do 4
Vpliv naložbe na popestritev dejavnosti na območju projekta do 4
Skupaj točk do 20

B. Mnenje izvedenca (točke)
Ocena (od slabša =1 do najboljša = 5) do 5

SKUPNA OCENA VLOGE: max. 25 točk

PRILOGA 3 (ocenjevalni list)

Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - promocija CRPOV

A. Ocena vloge po sestavinah (dobro=4, srednje=3, slabo=2, manjka=1) (točke)
Predlagana dejavnost ima lahko pomemben vpliv na širjenje vedenja o dejavnosti CRPOV v Sloveniji do 4
Predlagana dejavnost lahko pomembno pripomore k izmenjavi izkušenj med različnimi udeleženci
projektov CRPOV v Sloveniji do 4
Predlagana dejavnost je pomembna za predstavitev dosedanjih dosežkov CRPOV v Sloveniji domači in tuji javnosti do 4
Skupaj točk do 12

B. Vključenost v širši razvojni projekt

(DA = 1 točka, NE = 0 točk)
Gre za izvedbo v okviru že potrjenega razvojnega projekta 1

C. Mnenje izvedenca (točke)
Ocena (od slabša =1 do najboljša = 5) do 5

SKUPNA OCENA VLOGE: max. 18 točk
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Št. 355-1/97 Ob-3056

Na podlagi uredbe o finančnih interven-
cijah za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za prvih devet mesecev leta 1997
(Ur. l. RS, št. 42/97) objavlja Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1997
javni razpis 2

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepo-

vratnih sredstev za:
1. namakanje in osuševanje kmetijskih

zemljišč (hidromelioracije),
2. akumulacije,
za leto 1997.
II. Namakanje in osuševanje (hidrome-

lioracije) kmetijskih zemljišč
1. Zahtevek vloži:
– za osuševanje in velike namakalne si-

steme: melioracijska skupnost ali pravna
oseba v imenu lastnikov kmetijskih zem-
ljišč s predvidenega melioracijskega območ-
ja,

– za male namakalne sisteme: meliora-
cijska skupnost ali pravna oseba v imenu
lastnikov kmetijskih zemljišč ali posamezni
lastnik kmetijskih zemljišč, ki naj bi se me-
liorirala.

2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

3. Vloga se vloži na obrazcu št. 1, ki je
sestavni del tega razpisa.

4. Vlogi je treba priložiti:
a) pogodbo o ustanovitvi melioracijske

skupnosti oziroma registracijo melioracij-
ske zadruge,

b) odločbo oziroma odredbo MKGP o
uvedbi hidromelioracije,

c) lokacijsko dovoljenje ali gradbeno
dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi
del, če gre za naložbo, za katero je po
zakonu potrebno tako dovoljenje oziroma
odločba,

d) mnenje kmetijske svetovalne službe o
predlagani naložbi,

e) investicijsko – tehnično dokumentaci-
jo za izvedbo del (PGD) v skladu z zako-
nom o graditvi objektov iz katere je razvid-
no:

– lokacija naložbe (TTK, M 1: 25.000,
M 1: 5.000, katastrska karta),

– talne karakteristike območja namaka-
nja oziroma osuševanja,

– hidrološki podatki oziroma hidrološki
izračun predvidenega vodnega vira za na-
makanje,

– tehnični in tehnološki podatki hidro-
melioracijskega sistema, ki definirajo:

1. za namakanje: objekt za zbiranje in
odvzem vode, sistem dovoda do območja
namakanja (primar, sekundar) ter nama-
kalno opremo in njeno uporabo, vključno z
vsemi detajli in hidravličnimi izračuni,

2. za osuševanje: osnovno odvodnjo, me-
lioracijsko odvodnjo z drenažnimi sistemi z
vsemi detajli in hidravličnimi izračuni,

– popis del s predračunom,
– terminski plan izvedbe,
f) dokazila, da so bila dela ponujena v

izvedbo skladno s predpisi (fotokopijo jav-

nega razpisa, zapisnik o odpiranju ponudb,
zapisnik o izbiri izvajalca, sklep o izbiri
izvajalca, ponudbo izbranega izvajalca),

g) načrt proizvodnega programa na ob-
močju, predvidenem za hidromelioracijo,

h) investicijski elaborat, iz katerega je
razvidna ekonomska utemeljenost nalož-
be,

i) izjavo o sprejemanju pogojev dodeli-
tve sredstev.

5. Prednost bodo imele:
a) vloge, ki upoštevajo zlasti:
– optimalne gospodarske učinke nalož-

be,
– čim manjše ekološke obremenitve oko-

lja in racionalno rabo vodnih virov za na-
makanje,

– urejanje območij z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko proizvodnjo,

– optimalno izkoriščenost hidromeliora-
cijskih sistemov in optimalno rabo zemljišč,

b) vloge, ki jih je pregledal strokovni
revident ministrstva in so bile ocenjene kot
primerne,

c) vloge, iz katerih bo razvidno, da bodo
načrtovane hidromelioracije namenjene že
obstoječi proizvodnji,

d) vloge, ki bodo imele priložena doka-
zila o sklenjenih dolgoročnih odkupnih (do-
kazila o že obstoječih tržnih poteh – pogod-
bah) pogodbah za obstoječo oziroma bodo-
čo proizvodnjo,

e) vloge, ki bodo imele priloženo doka-
zilo o obstoječi infrastrukturi, potrebni za
pripravo proizvodnje, hlajenja in predelavo,

f) navedbo širšega razvojnega programa
oziroma projekta, če je hidromelioracija
vključena vanj.

6. Upravičenec lahko pridobi sredstva za
naložbe v:

– namakanje za rastlinsko proizvodnjo,
razen za namakanje vinogradov (objekt za
zbiraje in odvzem vode, sistem dovoda vo-
de -primar in sekundar, do območja nama-
kanja, vključno s pripadajočo opremo) do
100% investicijske vrednosti,

– osuševanje do 100% investicijske vred-
nosti.

III. Akumulacije
1. Zahtevek vloži: melioracijska skup-

nost ali pravna oseba v imenu lastnikov
kmetijskih zemljišč z območja, kjer se bo
akumulacija gradila ali posamezni lastnik
kmetijskih zemljišč.

2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

3. Vloga se vloži na obrazcu št. 1, ki je
sestavni del tega razpisa.

4. Vlogi je treba priložiti:
a) lokacijsko dovoljenje ali gradbeno do-

voljenje oziroma odločbo o priglasitvi del,
če gre za naložbo, za katero je po zakonu
potrebno tako dovoljenje oziroma odločba,

b) mnenje kmetijske svetovalne službe o
nameravani naložbi,

c) investicijsko – tehnično dokumentaci-
jo za izvedbo del (PGD) v skladu z zako-
nom o graditvi objektov,

d) investicijski elaborat, iz katerega je
razvidna utemeljenost naložbe,

e) načrt proizvodnega programa na ob-
močju, predvidenem za hidromelioracijo,

f) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo skladno s predpisi (fotokopija jav-
nega razpisa, zapisnik o odpiranju ponudb,

zapisnik o izbiri izvajalca, sklep o izbiri
izvajalca, ponudbo izbranega izvajalca),

g) izjavo o sprejemanju pogojev dodeli-
tve sredstev

5. Prednost bodo imele:
a) vloge, ki upoštevajo zlasti:
– optimalne gospodarske učinke nalož-

be,
– čim manjše ekološke obremenitve oko-

lja,
– urejanje območij z omejenimi mož-

nostmi za kmetijsko proizvodnjo,
– vezanost na hidromelioracijski sistem,

ki izkazuje optimalno izkoriščenost in opti-
malno rabo zemljišč,

b) vloge, ki jih je pregledal strokovni
revident ministrstva in so bile ocenjene kot
primerne,

c) vloge, iz katerih bo razvidno, da bo
izvedena akumulacija služila za povečanje
obstoječe proizvodnje,

d) navedbo širšega razvojnega programa
oziroma projekta, če je akumulacija vklju-
čena vanj.

6. Upravičenec lahko pridobi sredstva za
naložbe akumulacije do 100% investicijske
vrednosti.

IV.
1. Vlagatelji, ki so vložili vloge za dode-

litev sredstev v letu 1996 in jim sredstva
niso bila odobrena, morajo svoje vloge ob-
noviti in dopolniti v skladu z zahtevami te-
ga javnega razpisa.

2.Vloge s predpisano dokumentacijo z
oznako “Javni razpis 2 “ morajo prispeti na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Ljubljana, Dunajska 58, (v nadalje-
vanju: ministrstvo) do 30. avgusta 1997 do
14. ure.

3. Vloge bo obravnavala razpisna komi-
sija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in pripravila predlo-
ge za financiranje.

Komisija lahko pritegne k delu ustrezne-
ga strokovnega revidenta.

4. Upravičencem bodo sredstva dodelje-
na s sklepom ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano v roku 45 dni po izteku
razpisnega roka.

Črpanje sredstev bo mogoče na podlagi
pogodb sklenjenih med Ministrstvom in
upravičencem po naknadni predložitvi grad-
benega dovoljenja, če to že ni bilo predlo-
ženo v vlogi. Financirane bodo najboljše
ocenjene vloge in sicer do višine sredstev
proračuna za leto 1997.

5. Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni s
sklepi v roku 90 dni po izteku razpisnega
roka.

6. Vse nepravočasne in nepopolne vloge
se zavržejo.

7. Zoper sklep ministra je možno vložiti
zahtevo za ponovno preveritev postopka do-
deljevanja sredstev. Zahteva se lahko vloži
v roku 8 dni od prejema sklepa na ministrs-
tvo. O rezultatih ponovne preveritve postop-
ka je dolžno ministrstvo vlagatelja zahteve
obvestiti v roku 30 dni od dneva vložitve
zahteve.

8. Vse informacije v zvezi z razpisom se
lahko dobijo na Sektorju za CRPOV, tele-
fon: 061/317-592 vsak delovni dan od 9. do
10. ure.
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Št. 355-1/97 Ob-3057

Na podlagi uredbe o finančnih interven-
cijah za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za prvih devet mesecev leta 1997
(Ur. l. RS, št. 42/97) objavlja Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1997
javni razpis 3

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za agromelioracije za leto 1997.
II. Agromelioracije
1.1. Zahtevek vloži melioracijska skup-

nost ali pravna oseba v imenu lastnikov
kmetijskih zemljišč s predvidenega melio-
racijskega območja ali posamezni lastnik
kmetijskih zemljišč, ki naj bi se urejala.

1.2. Vloge upravičenci iz prejšnje točke
vlagajo v svojem imenu, pooblaščenci pa v
imenu in za račun upravičencev.

2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

2.1. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju – firmo in njen

sedež z registrsko osebno številko (ROS),
izpisek iz sodnega registra oziroma pogod-
bo o ustanovitvi melioracijske skupnosti ozi-
roma ime in naslov vlagatelja ter EMŠO in
davčno številko,

b) predračunsko vrednost naložbe z na-
vedbo virov financiranja in rokom realiza-
cije naložbe,

c) izjavo vlagatelja, da za to agromelio-
racijo še ni prejel finančnih sredstev iz pro-
računa MKGP.

2.2. Vlogi je treba priložiti:
a) odločbo oziroma odredbo o uvedbi

agromelioracije,
b) odločbo o dovolitvi priglašenih del

oziroma gradbeno dovoljenje, če gre za po-
seg v prostor,

c) izjavo Ministrstva za okolje in pro-
stor, da je opravljena presoja vplivov na
okolje v skladu z Uredbo o vrstah posegov
v okolje v primeru, da agromelioracija po-
meni poseg v prostor v smislu zakona o
kmetijskih zemljiščih in je na strnjeni povr-
šini, večji od 4 ha,

d) dokazilo, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi in pogodbo z
izbranim izvajalcem,

e) zemljiško knjižne izpiske, ki niso sta-
rejši od treh mesecev, za vse parcele na
območju agromelioracije, iz katerih je raz-
vidna tudi površina parcel.

Če upravičenec ni lastnik zemljišča, mo-
ra predložiti kopijo pogodbe o zakupu za
zemljišča in soglasje lastnika, da dovoljuje
nameravano naložbo na zemljišču,

f) seznam parcel, na katerih se izvaja
agromelioracija, po katastrskih občinah,
lastnikih in vrstah rabe,

g) tehnično dokumentacijo v kvaliteti
PZI (projekt za izvedbo), ki vsebuje:

– pregledno situacijo v merilu 1:25000 z
vrisom območja,

– situacijo v merilu 1:5000 ali 1:2500,
katastersko karto z označitvijo del, ki so
predvidena s popisom del,

– pedološko poročilo z gnojilnim načrtom,

– tehnično rešitev z detajli predvidenih
posegov, popisom del in projektanskim pre-
dračunom,

h) investicijski program s prikazom po-
kritja finančne konstrukcije nameravane na-
ložbe po posameznih lastnikih kmetijskih
zemljišč, z navedbo virov finansiranja in
rokom realizacije naložbe,

i) dokazilo oziroma izjavo o zagotovlje-
nih sredstvih za izvedbo nameravane nalož-
be,

j) terminski plan izvajanja agromeliora-
cij po fazah del,

k) mnenje kmetijske svetovalne službe,
l) načrt proizvodnega programa,
m) navedbo širšega razvojnega progra-

ma oziroma projekta, če je naložba vključe-
na vanj.

3. Prednost pri dodeljevanju sredstev
imajo naložbe ki:

a) zaokrožujejo in zaključujejo ureditve,
pričete v obdobju 1991-1996 v prostorske
in funkcionalne celote,

b) imajo optimalne gospodarske učinke,
c) povzročajo čim manjše ekološke obre-

menitve okolja,
d) so na območjih z omejenimi možnost-

mi za kmetijsko proizvodnjo, predvsem vi-
šinsko hribovitih območjih,

e) so na demografsko ogroženih območ-
jih,

f) so na območjih, kjer se bodo izvajale
komasacije.

4. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 75% odobrene predračunske vrednosti
naložbe.

5. Naložbe v založno gnojenje in apne-
nje kmetijskih površin ter dostopne poti na
kmetijske površine bo ministrstvo financi-
ralo le v primeru, da se bodo dela izvajala
skupaj z drugimi agromelioracijskimi deli.

III.1. Vloge s predpisano dokumentacijo
z oznako “Javni razpis 3” morajo prispeti
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ljubljana, Dunajska 58, (v nada-
ljevanju: ministrstvo) najkasneje do 25. av-
gusta 1997 do 14. ure.

2. Vloge bo obravnavala razpisna komi-
sija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in pripravila predlo-
ge za financiranje.

3. Upravičencem bodo sredstva dodelje-
na s sklepi ministra za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano v roku 30 dni po izteku
razpisnega roka.

4. Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni s
sklepi v roku 90 dni po izteku razpisnega
roka.

5. Vse nepravočasne in nepopolne vloge
se zavržejo.

6. Zoper sklep ministra je možno vložiti
zahtevo za ponovno preveritev postopka do-
deljevanja sredstev. Zahteva se lahko vloži
v roku 8 dni od prejema sklepa na ministrs-
tvo. O rezultatih ponovne preveritve postop-
ka je dolžno ministrstvo vlagatelja zahteve
obvestiti v roku 30 dni od dneva vložitve
zahteve.

7. Vse informacije v zvezi z razpisom se
lahko dobijo na sektorju CRPOV, telefon
061/317-592, vsak delovni dan od 9. do 10.
ure.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Št. 355-1/97 Ob-3058

Na podlagi uredbe o finančnih interven-
cijah za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za prvih devet mesecev leta 1997
(Ur. l. RS, št. 42/97) objavlja Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1997
javni razpis 4

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za komasacije za leto 1997.
II. Komasacije
1. Vlogo vloži komasacijski odbor v ime-

nu lastnikov, njihova skupnost na podlagi
pogodbe ali pravna oseba (v nadaljnem be-
sedilu: upravičenec).

2. Vloga mora vsebovati:
– podatke o upravičencu (firmo in njen

sedež z registrsko osebno številko – ROS,
izpisek iz sodnega registra oziroma pogod-
bo o ustanovitvi skupnosti),

– storitve, za katere uveljavlja sredstva in
– ponudbeno vrednost storitev.
3. Vlogi je treba priložiti:
– izjavo lastnikov, ki imajo v lasti več

kot 80% površin na predvidenem komasa-
cijskem območju, da se strinjajo z uvedbo
komasacijskega postopka,

– odločbo o uvedbi komasacijskega po-
stopka,

– seznam lastnikov zemljišč s podatki o
površinah, ki jih imajo v lasti na predvide-
nem komasacijskem območju in s podpisano
izjavo o uvedbi komasacijskega postopka,

– izvleček iz planskega akta lokalne
skupnosti, ki sa nanaša na komasacijsko ob-
močje,

– idejno zasnovo ureditve komasacijske-
ga območja, usklajeno z veljavnim prostor-
skim planom in drugimi agrarnimi operaci-
jami,

– oceno pričakovanih učinkov komasa-
cije,

– dokazilo, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi,

– podatke o izbranem izvajalcu in njego-
vo ponudbo (elaborat geodetske izmere mo-
ra biti v obliki, ki je predpisana za nove
zemljiškokatastrske izmere),

– izjavo Upravne enote, da na komasa-
cijskem območju ni nerešenih denacionali-
zacijskih zahtev,

– ime in naslov investitorja, ki mora biti
pravna oseba, ter njegovo soglasje, da prev-
zema pravice, obveznosti in odgovornosti,
ki izhajajo iz investitorstva komasacije.

4. Prednost bodo imele vloge, ki se na-
našajo na:

– urejanje območij intenzivne kmetijske
proizvodnje, kjer potekajo ali so predvidene
druge kmetijske ureditvene operacije,

– urejanje območij v smislu racionaliza-
cije in optimalizacije kmetijske proizvodnje.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva za
izvedbo komasacije do 100% odobrene po-
nudbene vrednosti.

III. 1. Vloge s predpisano dokumentaci-
jo z oznako “Javni razpis 4” sprejema Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Ljubljana, Dunajska 58, (v nadaljeva-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 43 – 18. VII. 1997 Stran 3199

nju: ministrstvo) najkasneje do 30. avgusta
1997 do 15. ure.

2. Vloge bo obravnavala razpisna komi-
sija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in pripravila predlo-
ge za financiranje.

3. Upravičencem bodo sredstva dodelje-
na s sklepi ministra za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano v roku 45 dni po izteku
razpisnega roka. Financirane bodo vloge, ki
bodo ocenjene kot prednostne in v okviru
sredstev proračuna za leto 1997.

4. Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni s
sklepi v roku 90 dni po izteku razpisnega
roka.

5. Vse nepravočasne in nepopolne vloge
se zavržejo.

6. Zoper sklep ministra je možno vložiti
zahtevo za ponovno preveritev postopka do-
deljevanja sredstev. Zahteva se lahko vloži v
roku 8 dni od prejema sklepa na ministrstvo.
O rezultatih ponovne preveritve postopka je
dolžno ministrstvo vlagatelja zahteve obve-
stiti v roku 30 dni od dneva vložitve zahteve.

7. Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som se lahko dobijo na Sektorju za CRPOV,
tel.:061/ 317- 592, od 9. do 10. ure.

Št. 355-1/97 Ob-3059

Na podlagi uredbe o finančnih interven-
cijah za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za prvih devet mesecev leta 1997
(Ur. l. RS, št. 42/97) objavlja Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1997
javni razpis 5

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepo-

vratnih sredstev za izdelavo predhodnih ana-
liz in investicijsko-tehnične dokumentacije
ter promocije za leto 1997.

II. Izdelava predhodnih analiz in investi-
cijsko-tehnične dokumentacije

1. Zahtevek vloži pravna ali fizična oseba.
2. Vloga za izdelavo predhodnih analiz

in investicijsko-tehnične dokumentacije mo-
ra vsebovati:

a) podatke o vlagatelju,
b) ime in naslov vlagatelja, oziroma fir-

mo in njen sedež, registrsko osebno številko
(ROS), oziroma EMŠO in za fizično osebo
davčno številko.

3. Vlogi za izdelavo predhodnih analiz
in investicijsko – tehnično dokumentacijo,
je treba priložiti:

a) projektno nalogo z opredelitvijo name-
na, vsebine in obsega del, ter vrednostjo del,

b) terminski plan izvajanja naloge,
c) navedbo predhodno ali vzporedno po-

tekajočih nalog, ki pokrivajo enako temati-
ko in so financirane s strani drugih ministr-
stev ali drugih državnih institucij,

4. Pred sklenitvijo pogodbe z ministrs-
tvom o črpanju sredstev mora upravičenec
predložiti dokazila, da so bila dela ponujena
v izvedbo v skladu s predpisi (fotokopijo
javnega razpisa, zapisnik o odpiranju ponudb,
zapisnik o izbiri izvajalca, sklep o izbiri iz-
vajalca ter ponudbo izbranega izvajalca).

5. Prednost bodo imele vloge za sofinan-
ciranje predhodnih analiz in investicijsko
tehnične dokumentacije za kmetijsko – ure-
ditvene operacije, ki so v skladu s širšimi
razvojnimi programi za območje, na katero
se vloga nanaša in so v skladu z reševanjem
aktualne problematike območij ter so pred-
met drugih razpisov in so izvedbe odobrene
in vloge, ki so sofinancirane s strani lokal-
nih skupnosti.

6. Upravičenec lahko pridobi sredstva za
izdelavo predhodnih analiz in investicijsko
– tehnične dokumentacije do 100% investi-
cijske vrednosti.

III. Promocije
1. Zahtevek vloži pravna oseba.
2. Vloga mora vsebovati: podatke o vlaga-

telju - firmo in njen sedež, registrsko osebno
številko (ROS), izpisek iz sodnega registra.

3. Vlogi je potrebno priložiti:
a) projektno nalogo z opredelitvijo na-

mena in obsega del ter vrednostjo del,
b) terminski plan izvajanja naloge.
4. Promocija obsega promocijske aktiv-

nosti sektorja za celostni razvoj podeželja
in obnovo vasi pri Ministrstvu za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano, ki služijo za
pripravo informacijsko strokovnih gradiv in
aktivnosti za naloge, ki so vezane na kme-
tijsko ureditvene operacije. Ministrstvo bo
sklepalo pogodbe s posameznimi izvajalci
izbranimi za vsako nalogo posebaj.

5. Prednostno se bodo financirale pro-
mocijske aktivnosti, ki so vezane na ukrepe
kmetijsko ureditvenih operacij ministrstva
in se izvajajo za večja zaokrožena območja.

6. Upravičenci lahko pridobijo sredstva
do 100% predračunske vrednosti.

III.1. Vloge s predpisano dokumentacijo
z oznako “Javni razpis 5”, morajo prispeti
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ljubljana, Dunajska 58, (v nada-
ljevanju: ministrstvo) najkasneje do 30. av-
gusta 1997 do 14. ure.

2. Vloge bo obravnavala razpisna komi-
sija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in pripravila predlo-
ge za financiranje.

3. Upravičencem bodo sredstva dodelje-
na s sklepi ministra za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano v roku 45 dni po izteku
razpisnega roka.

4. Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni v
roku 90 dni po izteku razpisnega roka.

5. Vse nepravočasne in nepopolne vloge
se zavržejo.

6. Zoper sklep ministra je možno vložiti
zahtevo za ponovno preveritev postopka do-
deljevanja sredstev. Zahteva se lahko vloži
v roku 8 dni od prejema sklepa na ministrs-
tvo. O rezultatih ponovne preveritve postop-
ka je dolžno ministrstvo vlagatelja zahteve
obvestiti v roku 30 dni od dneva vložitve
zahteve.

7. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom se lahko dobijo na Sektorju za
CRPOV, telefon: 061 /317-592, vsak delov-
ni dan od 9. do 10. ure.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano

Št. 26 Ob-3065

Na podlagi zakona o javnih naročilih
(ZJN) (Ur. l. RS, št. 24/97) Mestna občina

Ptuj, Javni zavod Center interesnih dejav-
nosti Ptuj objavlja

javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih
projektov za leto 1997, ki bodo potekali

med 8. 8. 1997 in 15. 12. 1997
1. Naročnik: Javni zavod Center intere-

snih dejavnosti Ptuj (CID Ptuj), Dravska ul.
18, Ptuj.

2. Predmet javnega naročila je sofinan-
ciranje projektov društev, neformalnih sku-
pin in posameznikov, katerih dejavnost je
usmerjena k otrokom in mladini med 3. in
27. letom v Mestni občini Ptuj.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
950.000 SIT.

4. Rok izvedbe: izvajalec mora projekte
prijavljene na ta razpis izvesti med 8. 8.
1997 in 15. 12. 1997.

5. Merila in omejitve, ki bodo upošteva-
ne pri ocenjevanju ponudb:

I.
– izrazito otroški oziroma mladinski pro-

jekt katerega realnost, uporabnost in izve-
dljivost je jasno opredeljena v ponudbi;

– usposobljenost izvajalca (nosilca) pro-
jekta;

– natančna slika predvidenih prihod-
kov in odhodkov, realnost in logičnost fi-
nančnih sredstev – podrobna opredelitev
posameznih postavk v finančni konstruk-
ciji, ki izhaja iz posameznih sklopov ak-
tivnosti v okviru projekta, racionalnost in
ugodnost;

– finančna konstrukcija mora biti pre-
gledna, vsi seštevki se morajo ujemati;

– časovna razdelanost projekta (dolžina
trajanja projekta, mejniki);

– primernost in upravičenost izbire lo-
kacije.

II.
II.I. Na ta razpis lahko oddajo svoje po-

nudbe:
a) – nevladne, neprofitne in prostovolj-

ne organizacije kot so društva, zveze dru-
štev ki opravljajo mladinsko delo oziroma
izvajajo projekte;

– polnoletne in poslovno sposobne fizič-
ne osebe z državljanstvom Republike Slo-
venije, ki so aktivni udeleženci v neformal-
nih skupinah otrok oziroma mladih ali na-
stopajo v funkciji pogodbenega zastopnika
takšne skupine;

– posamezna društva v okviru apolitič-
nih nacionalnih mladinskih organizacij;

– neformalne skupine mladih, ki se pod
okriljem posameznega društva, zveze ali
mentorja (polnoletne osebe) oblikujejo na
podlagi trenutnega interesa;

b) – izvajalec projekta mora zagotoviti
najmanj 20% financiranja iz neproračunskih
virov;

– CID Ptuj bo sofinanciral posamezne
projekte v višini do 50% vrednosti projekta;

– izvajalci projektov so dolžni navajati
reference.

II.II. Na ta razpis ne morejo oddati po-
nudbe:

– gospodarske družbe ustanovljene po
zakonu o gospodarskih družbah, zavodi ali
javni zavodi;

– mladinske politične organizacije, ozi-
roma podmladki v političnih strankah, če so
le te registrirane po zakonu o političnih
strankah.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3200 Št. 43 – 18. VII. 1997

III.
Upoštevane ne bodo ponudbe, ki imajo

naravo:
– projektov, ki imajo finančni profit;
– izmenjav in tečajev;
– športnih tekmovanj oziroma prireditev;
– investicij ali nakupa opreme;
– statutarnih dejavnosti organizacij.
6. Način oddaje ponudb in rok v katerem

lahko ponudniki predložijo ponudbe:
Ponudbe morajo biti poslane v zaprti ovoj-

nici z označbo: »Ne odpiraj – Ponudba za
otroški oziroma mladinski projekt!« in
opremljene z naslovom oziroma z jasno na-
vedbo ponudnika (naziv, naslov, žig). Če je
dokumentacija v večih ovojnicah mora biti
vsaka ovojnica tako opremljena in zapored-
no označena. Ponudniki morajo oddati svoje
ponudbe na izpolnjenem razpisnem obrazcu
(iz razpisne dokumentacije) z vtipkanimi po-
datki. Ponudbe z ustrezno dokumentacijo mo-
rajo biti oddane na naslov: Javni zavod Cen-
ter interesnih dejavnosti Ptuj, Vošnjakova ul.
5, 2250 Ptuj ali poslane priporočeno po pošti
do 7. 8. 1997 do 12. ure. Ponudniki bodo
prejeli potrdilo o prevzemu ponudbe.

7. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
12. 8. 1997 ob 9. uri v Mestni hiši, soba št.
2/I, Mestni trg 1, Ptuj. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo predložiti pisna poobla-
stila za zastopanje pri odpiranju ponudb.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni do 27. 8. 1997.

9. Razpisno dokumentacijo (razpisne
obrazce in pojasnila) ter vse dodatne infor-
macije dobijo ponudniki osebno na CID
Ptuj, Vošnjakova ul. 5, vsak  delovni dan
med 8. in 10. uro ali po tel./faks: 062/779-
218. Kontaktna oseba je Jurij Šarman.

Mestna občina Ptuj
Center interesnih dejavnosti Ptuj

Ob-3066

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za plačil-
ni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
namestitev sistema elektronske pošte
1. Predmet razpisa je namestitev sistema

elektronske pošte v organizacijskih enotah
Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek izvedbe del je v sep-
tembru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v Agenciji Republike Sloveni-
je za plačilni promet, sektorju za ROP Ljub-
ljana, Cankarjeva 18, od 23. do 25. 7. 1997
med 11. in 15. uro pod pogojem, da predlo-
žijo pooblastilo. Dvig razpisne dokumenta-
cije po navedenem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 25. 8. 1997
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, centrala Ljub-
ljana, Tržaška 16. Ponudbe morajo biti v

zaprtih ovojnicah in z vidno oznako »Ne
odpiraj – javni razpis – elektronska pošta«.
Za pravočasno predloženo se bo štela po-
nudba, ki bo investitorju predložena v zgo-
raj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1997
ob 9. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Ob-3067

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

obnovo vhodnih vrat v ekspozituri
Jesenice

1. Predmet razpisa je obnova vhodnih
vrat in vrat v prehodu iz vetrolova v poslov-
nem objektu Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet, ekspoziture Jesenice, Ce-
sta m. Tita 20.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek izvedbe del je v sep-
tembru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v Agenciji Republike Slo-
venije za plačilni promet, podružnici Kranj,
Slovenski trg 2,  od 22. do 25. 7. 1997 med
11. in 14. uro ter se hkrati dogovorijo za
ogled objekta, vse pod pogojem, da predlo-
žijo pooblastilo. Dvig razpisne dokumenta-
cije po navedenem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 7. 8. 1997 do
15. ure na naslov: Agencija Republike Slo-
venije za plačilni promet, podružnica Kranj,
Slovenski trg 2. Ponudbe morajo biti v zapr-
tih ovojnicah in z vidno oznako »Ne odpiraj
– javni razpis – vrata«. Za pravočasno pred-
loženo se bo štela ponudba, ki bo investitorju
predložena v zgoraj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 1997
ob 10. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-3068

Javno komunalno podjetje JEKO–IN,
d.o.o., Titova 51, Jesenice na podlagi zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/
97) in potrjenem finančnem planu JKP
JEKO–IN, d.o.o., objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo opreme za

poslovni objekt Titova 51, Jesenice
1. Ime in sedež naročnika: Javno komu-

nalno podjetje JEKO–IN, d.o.o., Titova 51,
Jesenice.

2. Predmet javnega razpisa: dobava in
montaža opreme za poslovni objekt Titova
51, Jesenice:

– vrsta in količine blaga so razvidne iz
razpisne dokumentacije,

– blago mora ustrezati veljavnim oziro-
ma zahtevanim predpisom,

– ponudba mora biti izdelana v slo-
venščini,

– predračun mora biti izdelan na origi-
nalnih obrazcih (žig JEKO–IN, d.o.o.);

V predračunu mora biti vključena doba-
va opreme fco. Titova 51 z raznosom po
pisarnah, montaža opreme in TPD.

– cene naj bodo fiksne do konca izvaja-
nja del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,200.000 SIT.

4. Dobavni rok vključno z montažo je
avgust 1997. Točen datum bo določen v
pogodbi na podlagi predhodnih razgovorov.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– roki,
– cena (s tem, da najcenejši ponudnik ni

nujno, da je najugodnejši),
– plačilni pogoji,
– garancija oziroma servis za dobavlje-

no opremo.
6. Ponudbo je potrebno dostaviti na upra-

vo podjetja Titova 49, Jesenice, do 29. 7.
1997 do 9. ure.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti
in označena »Ne odpiraj – ponudba za do-
bavo in montažo opreme za poslovni objekt
Titova 51, Jesenice«.

7. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih JEKO–IN, d.o.o., Titova 49, Jesenice
dne 29. 7. 1997 ob 9. uri.

Predstavniki ponudnikov morajo pred
pričetkom javnega odpiranja izročiti komi-
siji pismeno pooblastilo.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o iz-
biri najugodnejšega ponudnika v roku 8 dni
po odpiranju ponudb.

9. Kandidati lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v tajništvu podjetja JEKO–IN,
d.o.o., Titova 49, Jesenice, od 21. 7. do 25.
7. 1997 od 8. do 14. ure, proti plačilu v
znesku 8.000 SIT neposredno na blagajni.

10. Ponudba bo veljavna, če bo izdelana
v skladu z ZJN (Ur. l. RS, št. 24/97) in
odredbo o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/
97).

11. Naročnik ima pred podpisom pogod-
be pravico spremeniti število komadov in
seznam blaga iz razpisne dokumentacije.

Javno komunalno podjetje
JEKO–IN, d.o.o., Jesenice

Ob-3075

Naročnik Občina Mozirje, Savinjska c.
7, Mozirje, objavlja na podlagi zakona o
javnih naročilih (ZJN) (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izgradnjo Osnovne šole Rečica ob

Savinji
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za izvedbo gradbenih, grad-
beno-obrtniških, strojnih in instalacijskih
del pri gradnji nove Osnovne šole v Rečici
ob Savinji.
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2. Ponudniki morajo nuditi izvedbo vseh
razpisanih del, saj bo naročnik sklenil po-
godbo za izvedbo del le z enim, t.j. izbra-
nim najugodnejšim ponudnikom.

Ponudbene cene morajo biti fiksne, iz-
vedba pa po sistemu »na ključ«.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 250 mio SIT.

4. Predvideni rok začetka izvedbe del je
15. 9. 1997, dokončanje pa 30. 6. 1998.

5. Obvezna vsebina ponudbe bo podana
v razpisnih pogojih, smiselno pa bo usklaje-
na z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/
97).

6. Naročnik bo zagotovil plačila po me-
sečnih situacijah v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96) z
zamikom 60–90 dni od izstavitve situacije.

Avans ni predviden.
Ponudniki naj upoštevajo naslednjo ver-

jetno dinamiko plačil opravljenih del:
– v letu 1997 – 20 mio SIT,
– v letu 1998 – 110 mio SIT,
– ostalo – krediti izvajalca.
7. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od

120 dni od dneva odpiranja ponudb. Valut-
ne in podobne klavzule ne bomo upoštevali.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,

– reference ponudnika,
– cena (najnižja ponudba ni nujno, da je

najugodnejša),
– roki izvedbe,
– bonitete ponudnika,
– plačilni pogoji.
9. Naročnik si pridržuje pravico skleniti

pogodbo z izbranim najugodnejšim ponud-
nikom v zmanjšanem obsegu od razpisane-
ga, skladno z 42. členom ZJN pa tudi, da
javnega naročila ne odda nobenemu od po-
nudnikov.

10. Detaljnejše pogoje in navodila bodo
ponudniki prejeli v razpisnih pogojih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.

11. Ponudniki lahko dobijo informacije
in od 24. 7. 1997 do vključno 6. 8. 1997
dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini
Mozirje, Savinjska c. 7, Mozirje, tel. 063/
831-511, (Vinko Jeraj), vsak delovni dan
med 8. in 12. uro. Za dvig dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu
50.000 SIT na ž.r. 52810-630-10098.

12. Rok prispetja ponudb je najkasneje
do 30. dne po objavi, do 12. ure, na naslov
Občina Mozirje, Savinjska c. 7, 3330 Mo-
zirje. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri, v sejni sobi Občine Mozirje. Ponud-
be morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z
oznako »Ponudba – Ne odpiraj – OŠ Rečica
ob Savinji«, na kuverti pa morajo biti nave-
deni tudi podatki ponudnika (naslov, tele-
fon, telefaks).

13. O izbiri ponudnika bodo udeleženci
razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45
dneh od odpiranja ponudb.

Občina Mozirje

Ob-3076

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja v imenu ŠCV, Šol-
ski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje,
P & A, Projektivni atelje, d.o.o., Velenje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

gradbeno instalacijskih del za objekt:
nadzidava novih predavalnic med

objektom in telovadnico Šolskega centra
Velenje

A) Predmet javnega razpisa je izvedba
gradbeno obrtniških in instalacijskih del po
projektu P & A Velenje, št. proj 46/96 in na
osnovi lokacijskega ter gradbenega dovo-
ljenja z vsemi soglasji za: nadzidavo novih
predavalnic med objektom in telovadnico
Šolskega centra v Velenju.

Vsa predvidena dela so projektno obde-
lana v gradbeni dokumentaciji PGD in PZI
in predvidena v predizmerah.

B) Okvirna vrednost del, ki so predmet
javnega razpisa je: 50,000.000 SIT.

C) Pričetek in zaključek del:
– začetek del je predvidoma 10. septem-

bra 1997,
– zaključek del v spodnji novi učilnici je

do januarja 1998, zaključek vseh preostalih
del pa je april 1997.

D) Razpisni pogoji
Podjetja, ki se bodo udeležila tega jav-

nega razpisa morajo v ponudbi poleg po-
nudbenega predračuna z upoštevanim pro-
metnim davkom, predložiti še naslednjo do-
kumentacijo:

– registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

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

razpisanih del, kapacitete kadrov in stro-
kovno usposobljenost,

– dokazilo o solventnosti družbe,
– izjavo, da so preučili projekt ter te-

ren na krajo gradnje ter izjavo, da bo izva-
jalec zavaroval gradnjo tako, da bo zava-
rovanje zajemalo škodo tudi proti tretji
osebi,

– izjavo, da bo delo v predlaganem roku
izvedeno.

E) Merila za izbiro najprimernejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev tega
razpisa,

– ponujena fiksna cena do konca grad-
nje,

– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika,
– prednost bodo imeli neposredni izva-

jalci.
F) Ponudbe oddajte 18. 8. 1997 do 12.

ure v zapečateni ovojnici na naslov Šolski
center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, s
pripisom: »Ponudba za izvedbo gradbeno
instalacijskih del za nadzidavo novih preda-
valnic med objektom in telovadnico ŠCV –
Ne odpiraj!«

G) Informacije in popis del dobijo po-
nudniki pri podjetju P & A, d.o.o., Velenje,
Cesta na Vrtače 23, Velenje, tel. 063/854-
218, Pavel Šifer dipl. inž. arh.

Cena razpisnega elaborata je 10.000 SIT,
ki jih ponudnik plača na blagajni, ali nakaže
na žiro račun P & A 52800-601-27814 pri
APP podružnica Velenje vsak delovni dan
od 7.30 do 15. ure.

H) Odpiranje ponudb bo 18. 8. 1997 ob
13. uri v sejni sobi Šolskega centra Velenje,
Trg mladosti 3, Velenje.

Predstavniki ponudnikov lahko pri-
sostvujejo odpiranju ponudb ob predložitvi
pisnega pooblastila.

I) Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 30 dneh od odpiranja ponudb.

J) Opombe:
– investitor si pridržuje pravico, da skle-

ne z izbranim izvajalcem pogodbo za posa-
mezno zaključeno fazo,

– investitor si pridrži pravico, da ni
obvezen sprejeti najnižje ponudbe, ampak
zanj najprimernejše.

V imenu
Šolskega centra Velenje

P & A, d.o.o., Velenje

Ob-3069

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

raziskovalne naloge
Usmeritve za urejanje naselij
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47.

2. Predmet razpisa je izdelava razisko-
valne naloge z naslovom.

Usmeritve za urejanja naselij (oblikova-
nje kriterijev za načrtovan razvoj naselij).

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka naloge je ta-
koj po podpisu pogodbe.

Predvideni rok dokončanja naloge je 12
mesecev po podpisu pogodbe.

5. Naloga bo recenzirana. Recenzente bo
izbral naročnik.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so: (po vrstnem redu):

– vsebina in obseg dela,
– metodologija dela,
– reference ponudnika,
– roki izvedbe,
– kompleksnost ponudbe,
– cena,
– ugodnosti.
Prednost pri izbiri ponudnika bodo imeli

javni zavodi oziroma podjetja, ki že s svo-
jim dosedanjim delom in poznavanjem raz-
pisane problematike dokazujejo ustrezno
strokovnost in usposobljenost za izvajanje
razpisanih del.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge

s sodelavci,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– dokazilo oziroma listo referenc o že
opravljenih podobnih delih ter za katerega
naročnika so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev, ki bodo oprav-
ljali dela in naloge s področja svoje ponud-
be, (z navedbo zahtevane izobrazbe, inter-
disciplinarna  sestava skupine),

– ovrednotenje, finančno in po urah,
ter vsebinsko detaljnejše razdelano ponud-
bo za izdelavo razpisane naloge po fazah
dela za čas trajanja naloge s terminskim
planom izvajanja, (z opisom metod in po-
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stopkov, izhodišč, pričakovanih rezulta-
tov,...),

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom,

– način zavarovanja izpolnitve pogodbe-
ne obveznosti,

– izjavo o prostih kapacitetah za izvaja-
nje razpisanih nalog v predvidenem času,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo,

– izpolnjeno razpisno dokumentacijo, da
jo bo mogoče obravnavati kot popolno.

8. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

9. Ponudniki lahko dobijo za izdelavo
svoje ponudbe dodatne informacije, poja-
snila in razpisno dokumentacijo na Mini-
strstvu za okolje in prostor, Uradu RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47, pri Živi Deu, (061) 1787-049 in Heleni
Šolar, (061) 1787-049, vsak delovni dan od
21. julija do 5. avgusta 1997, med 9. in 12.
uro.

10. Popolna ponudba, z vidno oznako
»Ne odpiraj, ponudba za javni razpis UPP –
»Usmeritve za urejanje naselij« ter na hrbt-
ni strani izpisanim nazivom in sedežem po-
nudnika, mora prispeti v zapečatenem ovit-
ku na naslov: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Urad RS za prostorsko planiranje, Ljub-
ljana, Dunajska 47, do vključno 7. avgusta
1997, do 12. ure.

11. Odpiranje ponudb bo v četrtek, dne
7. avgusta 1997, ob 13. uri, v prostorih Ura-
da RS za prostorsko planiranje v sejni sobi
v III. nadstropju, Ljubljana, Dunajska 47.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti poob-
laščeni predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 45 dneh po izteku roka za prijavo.

13. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 35201-0008/97-5 Ob-3078

Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik;
objavlja

javni razpis
za izdelavo strategije varstva okolja za

Občino Kamnik
I. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg

24, Kamnik.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izdelava strategije

varstva okolja za Občino Kamnik (Agenda
21).

Strategija naj vsebuje:
– strateške usmeritve za Občino Kam-

nik, usklajene s strategijo Republike Slove-
nije na predmetnem področju,

– pregled stanja okolja, ki je potreben za
izdelavo predloga ciljev varstva okolja,

– predlog ciljev varstva okolja za obči-
no,

– predloge ukrepov, ki jim mora občina
slediti, da bi uresničila zastavljene cilje,

– predvideti je potrebno koristi in nega-
tivne posledice predlaganih ukrepov in jih
finančno oceniti,

– predloge za nadaljnje delo občine.
III. Rok za izvedbo del
Predlog strategije varstva okolja za Ob-

čino Kamnik mora biti izdelan do 31. 10.
1997, v obliki, ki bo primerna za predstavi-
tev Občinskemu svetu Občine Kamnik.
Končna vsebina strategije varstva okolja za
Občino Kamnik pa mora biti izdelana do
28. februarja 1998 in v mesecu marcu 1998
tudi javno predstavljena.

IV. Oddaja ponudb
Ponudniki morajo oddati pismene ponud-

be v roku 20 dni po objavi v Uradnem listu
RS na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik. Ponudbe morajo biti oz-
načene z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
strategijo varstva okolja”. O terminu javne-
ga odpiranja ponudb bodo ponudniki pisme-
no obveščeni. Stroške priprave ponudb no-
sijo ponudniki. O izbiri bomo ponudnike
obvestili po pošti.

V. Vsebina ponudbe
Ponudbe morajo vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– reference,
– terminski načrt,
– predlog pogodbe,
– ceno, v kateri je vključen prometni da-

vek.
VI. Merila za izbor izvajalca
– reference,
– upoštevanje rokov,
– cena.
VII. Vrednost naročila
Okvirna vrednost izdelave strategije

varstva okolja je 3,000.000 SIT. Dinamiko
in način plačila bosta stranki določili v po-
godbi. Cenovno najnižja ponudba ne bo nuj-
no izbrana.

Občina Kamnik

Ob-3079

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in odredbe o vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97) objavlja Občina Trebnje

javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v

osnovne šole v Občini Trebnje za šolsko
leto 1997/98

1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje.

2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
osnovne šole v Občini Trebnje za osnovne
šole: Veliki Gaber, Trebnje, Mirna, Dr.
Pavla Lunačka Šentrupert in Mokronog.

3. Informacije o razpisu in razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na
oddelku za proračun, finance ter
gospodarske in družbene dejavnosti Občine
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje pri Majdi
Ivanov ali Marjeti Kotar v času javnega
razpisa in sicer vsak dan med 8. in 12. uro.

4. Orientacijska vrednost naročila je
16,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta vozil – tehnična brezhibnost
vozil,

– reference pri izvajanju prevoza otrok,
– cena za km razpisanih prevozov,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente v skladu z določili
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

Ponudniki lahko dajo ponudbo za pre-
voz učencev za vse osnovne šole v občini,
ki so predmet tega razpisa, kar pomeni, da
na ta razpis ne sprejemamo ponudb za posa-
mezne šole.

Ponudba mora vsebovati:
– ime in sedež ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti v katero spadajo razpisana dela,
dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni,

– reference podjetja ali posameznih iz-
vajalcev, ki so jih ponudniki na tem področ-
ju pridobili z dosedanjim delom, predvsem
pri prevozu otrok,

– ponudbo, z navedbo števila km, ki jih
bo ponudnik zaračunaval za prevoz učen-
cev pri posamezni šoli, glede na obstoječi
vozni red in ceno za km, vključno s promet-
nim davkom,

– podatke o prevoznih sredstvih,
– strukturo cene,
– način obračunavanja storitev,
– način določanja korekcije cene,
– datum do katerega ponudba velja, pri

čemer veljavnost ponudbe ne sme biti kraj-
ša od 45 dni od dneva poteka razpisa,

– način zagotavljanja in dokazovanja ka-
kovosti storitve,

– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-
niku.

7. Rok za predložitev ponudb je 20 dni.
Rok prične teči naslednji dan po objavi jav-
nega razpisa. Ponudbe pošljite ali osebno do-
stavite na naslov: Občina Trebnje, Trebnje,
Goliev trg 5, Oddelek za proračun, finance
ter gospodarske in družbene dejavnosti.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in označene z oznako: »Ne odpiraj, ponud-
ba za javni razpis za prevoz učencev v os-
novne šole v Občini Trebnje«.

Na ovojnici mora biti obvezno naveden
tudi ponudnik.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudb in
sicer v mali sejni sobi Občine Trebnje, Go-
liev trg 5 ob 9. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena po-
godba za opravljanje prevozov učencev za
šolsko leto 1997/98.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Trebnje

Št. 46/97 Ob-3081

Stanovanjski sklad občine Maribor, Graj-
ski trg 1, objavlja na podlagi zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za nakup stanovanj

1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Grajski trg 1, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: nakup no-
vih ali rabljenih nezasedenih eno, enoin-
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polsobnih, dvo in dvoinpolsobnih ter tro-
sobnih stanovanj v Mariboru.

3. Orientacijska cena za m2 stanovanjske
površine znaša do 1.500 DEM – skupna
orientacijska vrednost javnega razpisa pa je
100,000.000 SIT.

4. Predviden rok sklenitve pogodbe in izro-
čitve v last in posest naročniku: 15. 10. 1997.

5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ali ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji ter obrazce BON

1 in 2 ali BON 3, če ponudnik ni fizična
oseba,

– dokazilo o lastništvu (izpisek iz zem-
ljiške knjige, izdan po objavi tega razpisa
ali overjena pogodba o pridobitvi stanova-
nja, če še ni vpisana etažna lastnina) ali
dokaz o investitorstvu, če gre za gradnjo
stanovanj za trg,

– vse relevantne podatke o stanovanju,
zlasti glede lokacije, starosti, lege, površine
in števila prostorov,

– ceno izraženo v tolarjih,
– opcijo z veljavnostjo najmanj do 15.

10. 1997,
– rok plačila, ki ne sme biti krajši od 60

dni od sklenitve pogodbe,
– navedbo osebe, ki daje tolmačenje v

zvezi s ponudbo,
– način zavarovanja izpolnitve,
– vzorec pogodbe za pravne osebe,
– uradni cenilni zapisnik,
– morebitne dodatne ugodnosti.
Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z

navedenimi zahtevami, jo naročnik lahko
izloči iz nadaljnje obravnave.

Ponudbe, ki bodo predvidevale predpla-
čilo, se pri izbiri ne bodo upoštevale.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji,
– lokacija in lega,
– stanje stanovanja,
– ustreznost potrebam naročnika glede

površine, števila prostorov in starosti stano-
vanja,

– dodatne ugodnosti.
7. Ponudniki morajo pred izbiro omogo-

čiti ogled stanovanja, sicer se njihovo po-
nudbo lahko izloči iz postopka izbire.

8. Prednost pri izbiri bodo imeli ponud-
niki, ki nudijo več stanovanjskih enot v
istem objektu oziroma kareju.

9. Ponudba mora biti dana v zaprti kuver-
ti, na kateri mora biti oznaka »Ne odpiraj,
ponudba! – Javni razpis nakup stanovanj.«

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

10. Ponudnik, ki bo dal ponudbo v ime-
nu in za račun druge fizične ali pravne ose-
be mora v ponudbi to izrecno navesti in
predložiti vso zahtevano dokumentacijo (7.
točka tega razpisa) za osebo v imenu in za
račun katere bo dal ponudbo.

11. Ponudba mora biti oddana v roku 20
dni od objave v Uradnem listu RS na na-
slov: Stanovanjski sklad občine Maribor,
Grajski trg 1, Maribor.

12. Odpiranje ponudb bo 25. 8. 1997 ob
9. uri v prostorih Stanovanjskega sklada ob-
čine Maribor, Grajski trg 1/II, Maribor.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.

13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

14. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odprle in se bodo vrnile ponudnikom
neodprte.

15. Dodatna pojasnila glede razpisa lah-
ko dobite na Stanovanjskem skladu občine
Maribor, tel. 229-7360 pri Brezniku.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Ob-3083

Urad Vlade RS za informiranje na pod-
lagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja

javni razpis
za izvedbo raziskave informiranosti in

stališč ciljnih skupin v Sloveniji o
Evropski uniji in slovenskem

približevanju
1. Naročnik: Urad vlade za informiranje,

Slovenska 25–27, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira najustreznej-

šega izvajalca za izvedbo raziskave infor-
miranosti in stališč ciljnih skupin v Sloveni-
ji o Evropski uniji in slovenskem približe-
vanju.

Raziskava bo obsegala naslednje elemen-
te:

– pregled in analizo že obstoječih do-
stopnih relevantnih empiričnih raziskav,

– izvedbo terenske raziskave na repre-
zentativnem vzorcu splošne populacije, ki
bo zajel minimalno 1000 respondentov z
nadreprezentiranjem skupin mladih in kme-
tov,

– izvedbo raziskave na vzorcu nasled-
njih skupin mnenjskih voditeljev: učitelji
(v osnovnih in srednjih šolah), univerzi-
tetni učitelji in raziskovalci, uradniki in
novinarji, politiki, višji državni uradniki,
managerji in podjetniki, sindikalni vodite-
lji,

– prikaz sumarnih rezultatov in interpre-
tacijo, ki bo temeljila na uporabi komplek-
snejših metod obdelave podatkov,

– analizo pisanja slovenskih medijev o
EU in slovenskem približevanju v letu 1997
(računalniško urejen in obdelan kliping bo
izvajalcu posredoval naročnik),

– osnovna priporočila glede načrtovanja
in vodenja komunikacijskih aktivnosti za
posamezne ciljne javnosti,

– končno poročilo.
3. Na natečaju lahko sodelujejo organi-

zacije, ki so registrirane za raziskovanje jav-
nega mnenja ter za opravljanje raziskovalne
dejavnosti.

4. Raziskavo bomo predvidoma pričeli
sredi septembra, sumarni rezultati morajo
biti na voljo do 1. novembra 1997, osnovna
priporočila glede načrtovanja in vodenja
komunikacijskih aktivnosti za posamezne
ciljne javnosti do 15. novembra 1997 in
končno poročilo pa do 1. decembra 1997.

5. Maksimalna vrednost projekta je 20
mio SIT.

6. Ponudba mora obsegati:
– prikaz metodologije vzorčenja splošne

populacije in mnenjskih voditeljev (UVI
lahko zagotovi bazo podatkov za vzorčenje
naslednjih skupin mnenjskih voditeljev: uni-
verzitetni učitelji in raziskovalci, uredniki
in novinarji, politiki, višji državni uradniki,
managerji in podjetniki),

– koncept vprašalnika in predlog tem, ki
jih bo obsegal (vprašalnik mora poleg
mnenjskih odzivov javnosti omogočiti zaz-
navati tudi dejavnike, ki oblikujejo racio-
nalne presoje in emocionalni odnos do te-
me),

– opis kontrolnih postopkov pri izvaja-
nju empiričnih raziskav,

– terminski načrt,
– dosedanje raziskovalne reference,
– predstavitev raziskovalnega teama z

navedbo referenc vseh članov,
– registracijo organizacije (izpis iz sod-

nega registra),
– ponudbeni predračun z natančnejšo

specifikacijo stroškov po posameznih ele-
mentih raziskave,

– osnutek pogodbe.
7. Ponudba lahko obsega predloge alter-

nativnih metodoloških rešitev in dodatnih
elementov po strokovni presoji raziskoval-
ne organizacije.

8. Merila za izbiro:
– ocena metodološke in vsebinske kon-

ceptualizacije raziskave,
– reference pri podobnih raziskovalnih

projektih,
– cena glede na velikost vzorca in števi-

lo vprašanj.
9. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo na

naslov Urad za informiranje, Ljubljana, Slo-
venska cesta 25–27, prispele do vključno do
5. septembra 1997 do 14. ure.

10. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni ovojnici z označbo. Ne odpiraj – jav-
ni razpis.

11. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 8. septembra 1997 ob 11. uri.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 14 dneh po odpiranju po-
nudb.

13. Z izbranim ponudnikom bo sklenje-
na pogodba za izvedbo raziskave v 30 dneh
po izbiri izvajalca. Če bo pogodba z izvajal-
cem sklenjena pred sprejetjem zakona o pro-
računu RS za leto 1997, bodo v njej defini-
rane storitve izvajalca do maksimalne viši-
ne 10 mio SIT. Po sprejemu proračuna pa
bo z izvajalcem sklenjen aneks k pogodbi, v
katerem bodo definirane preostale storitve
do polne vrednosti projekta.

14. Ponudniki se s splošnimi razpisnimi
pogoji, ki izhajajo iz zakona in z drugo raz-
pisno dokumentacijo lahko seznanijo na
Uradu vlade za informiranje.

16. Dodatna pojasnila lahko ponudniki
dobijo na Uradu za informiranje pri Matja-
žu Keku in Lidiji Herek, tel 1250-111.

RS Urad vlade za
informiranje

Št. 53/97 Ob-3085

Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 80/94) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Občina Vodice

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov osnovnošolskih
otrok v Občini Vodice v šolskem letu

1997/98
1. Naročnik: Občina Vodice, Kopitarjev

trg 1, Vodice.
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2. Predmet razpisa so dnevni prevozi os-
novnošolskih otrok za Osnovno šolo Vodi-
ce in podružnično šolo Utik v šolskem letu
1997/98 na naslednjih relacijah: Zapoge–
OŠ Vodice–Šinkov turn–OŠ Vodice–Selo–
Šinkov turn–OŠ Vodice–Zapoge–Repnje–
OŠ Vodice–Selo–Šinkov turn–OŠ Vodice–
–Zapoge–Repnje–OŠ Vodice–Šinkov turn–
Skaručna–Zapoge. Prevozi se vršijo zjutraj
do šole in po pouku iz šole.

Po preteku šestih mesecev je možnost
podpisa pogodbe za petletno obdobje.

3. Prevoz na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojimi ali najetimi vozili. Svoje sto-
ritve morajo nuditi kvalitetno, odgovorno in
v skladu s cestnoprometno zakonodajo.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– ustreznost vozila,
– zagotovljeno nadomestilo v primeru

okvare vozila, bolezni voznika,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika

oziroma firmo ponudnika,
– fotokopijo potrdila o registraciji pod-

jetja oziroma obrtno dovoljenje,
– velikost vozila (število sedežev),
– reference (izkušnje pri prevozih osnov-

nošolskih otrok),
– cena prevoza na km.
6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko »Ne odpiraj – ponudba za šolske prevo-
ze« na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice.

7. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije v tajništvu Občine Vodice (tel.:
823-624).

8. O javnem odpiranju ponudb bodo po-
nudniki naknadno obveščeni.

Občina Vodice

Št. 110-1/97 Ob-3080A

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slove-
nija-Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija Republike Slovenije za ceste, Ljublja-
na, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: preplastitev R 345/1281
Črnolica-Lesično od km 9.030 do km

10.095, preplastitev R 338/1239
Mestinje-Golobinjek od km 8.945 do km

9.947 in preplastitev R 338/1241
Bistrica-Bizeljsko od km 0.437 do km

1.430
Razpisno dokumentacijo morebitni po-

nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 21. do
25. 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 po-
sreduje Samo Košič, grad. teh. (tel. 061-
178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
59,000.000 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, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
za naročnika na dosedaj sklenjenih pogod-
bah in izpolnjevanje ostalih razpisnih po-
gojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 8. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Preplastitev
Črnolica-Lesično, Mestinje-Golobinjek in
Bistrica-Bizeljsko.” - S.K.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 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 javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3080B

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slove-
nija-Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija Republike Slovenije za ceste, Ljublja-
na, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija ceste M
10-10 Bača-Godovič (Kalce-Robič) na

odseku 1037 od km 13.050 do km 13.150
in na odseku 1036 od km 0.000 do 0.650

Razpisno dokumentacijo morebitni po-
nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 21. do
25. 7. 1997. Materialne stroške v višini
8.400 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I oziroma na ŽR DDC, št. 50105-
601-13838. Strokovne informacije vam po-
sreduje Miloš Dernovšek, inž. (tel. 061-
178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
140,000.000 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, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
za naročnika na dosedaj sklenjenih pogod-
bah in izpolnjevanje ostalih razpisnih po-
gojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 8. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Rekonstruk-
cija ceste M 10-10 Bača-Godovič (Kalce-
Robič).” - M.D.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 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 javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Ob-3091

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, na podlagi 18. in 19. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
odločbe župana Občine Grosuplje o pričet-
ku oddaje javnega naročila, št.353-28/97 z
dne 11. 7. 1997, objavlja

javni razpis
za izvajanje del pri izgradnji vodohrana

Perovo – 50 m3

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo vodohrana – 50 m3 nad naseljem
Perovo pri Grosupljem.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je septem-
ber 1997, rok dokončanja del pa november
1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenosti in sposobnost za izva-

janje del,
– rok izvedbe,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še

ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Na-
ročnik si pridržuje določiti eventualno manj-
ši obseg del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pod-
pisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

6. Rok za dostavo ponudb je 18. 8. 1997
do 8.30, na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo bi-
ti dostavljene osebno, in sicer v zaprti ku-
verti z navedbo naslova ponudnika in z oz-
nako “Vodohran Perovo – Ne odpiraj”. Po-
nudbe, ki bodo poslane po pošti ali
dostavljene po preteku razpisanega roka, bo
naročnik zavrnil in neodprte vrnil odpoši-
ljatelju.

7. Odpiranje ponudb bo 18. 8. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadstropje), Kolodvorska 2, Grosuplje. Po-
nudniki, ki bodo prisotni na javnem odpira-
nju ponudb morajo predložiti komisiji pi-
smeno pooblastilo.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega rzapi-
sa obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

9. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jekta 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 12. 8. 1997. Odgovori, pomembni
za vse kandidate, bodo poslani na naslove
vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo.

Občina Grosuplje

Št. 110-1/97 Ob-3092

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet in zveze, Direk-
cija Republike Slovenije za ceste, Ljublja-
na, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
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ponovni javni razpis
za oddajo del: sanacija mostu čez kanal
Pšate v Zgornjih Jaršah na R 371/1358,

km 1.780
Razpisno dokumentacijo morebitni po-

nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/
I (pri Ireni Skubic), in sicer od 21. do 25. 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 Bra-
ne Batistič, dipl. inž. (tel. 061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
12,000.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je 3 mesece
po skleniti pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 8. 1997 do 12.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija mo-
stu čez kanal Pšate v Zgornjih Jaršah”. –
B.B.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1997
ob 13. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Ob-3093

Na podlagi 27. člena zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), pravil-
nika o raziskovalnih programih za uresniče-
vanje nacionalnih ciljev (Ur. l. RS, št. 35/94)
ter 40. člena zakona o varstvu pred naravni-
mi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 64/94)
in zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/
97) Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za
okolje in prostor objavljajo

javni razpis raziskav
v okviru ciljnega raziskovalnega

programa varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami za leto 1997

I. Predmet razpisa je izbira izvajalcev za
raziskave v okviru ciljnega raziskovalnega
programa varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

II. Razpisane raziskovalne teme:
A. Prikaz ocen ogroženosti pred naravni-

mi in drugimi nesrečami v Republiki Slove-
niji v digitalni obliki

1. Cilji razpisane teme:
Temeljni cilj projektne naloge je pridobi-

tev kart s prikazanimi ocenami ogroženosti v
RS pred naravnimi in drugimi nesrečami v
grafični in digitalni obliki.

Ocena ogroženosti (poplave, potresi, po-
žari, plazovi, nevarne snovi) naj bodo pri-
kazane na topografskih kartah merila 1:
50.000 z vrisanimi regijskimi in občinskimi
mejami ter novimi trasami avtocest (osnov-
na karta).

Projektna naloga mora zagotoviti združe-
vanje že narejenih baz podatkov v različnih
formatih, v enotno okolje Arc View, ki omo-
goča prostorsko pregledovanje podatkov.

2. Rok izdelave raziskave je 360 dni.
3. Okvirna vrednost projekta je

12,000.000 SIT.
4. Naročniki in sofinancerji so Ministrs-

tvo za obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploš-
čad 21, Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo, Ljubljana, Slovenska 50 in Ministrstvo za
okolje in prostor, Ljubljana, Župančičeva 6.

B. Priprava priročnika za ocenjevanje
uporabnosti po potresu poškodovanih objek-
tov.

1. Cilji razpisane teme:
Priročnik je namenjen usposabljanju čla-

nov tehničnih ekip - komisij, ki bodo v pri-
meru rušilnega potresa pregledale stanje in
ocenile varnost in uporabnost gradbenih ob-
jektov na prizadetem območju.

2. Rok izdelave raziskave je 180 dni.
3. Okvirna vrednost projekta je 2,000.000

SIT.
4. Naročnik in financer je Ministrstvo za

obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21.
C. Priprava priročnika reševanje iz vode s

prvo medicinsko pomočjo
1. Cilji razpisane teme:
Priročnik je namenjen usposabljanju re-

ševalcev iz vode, ki bodo ob nezgodah reše-
vali oziroma pomagali utopljencem.

Priročnik mora biti pripravljen na podlagi
strokovne literature in najnovejših spoznanj
na tem področju ter v skladu z zakonom o
varstvu pred utoplitvami (predlog zakona je
bil objavljen v Poročevalcu državnega zbora
RS, št. 2/96).

Priročnik mora biti natisnjen v obliki in
formatu, ki ju zahteva Uprava RS za zaščito
in reševanje.

2. Rok izdelave priročnika je 180 dni.
3. Okvirna vrednost priročnika je

2,000.000 SIT.
4. Naročnik in financer je Ministrstvo za

obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21.
III. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

2. Odgovorni nosilec projekta mora iz-
polnjevati pogoje za odgovornega nosilca ra-
ziskovalnega projekta predpisane z 29. in(ali)
30. členom zakona o raziskovalni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/91).

3. Predloge projektov ocenjujejo ustrez-
na telesa obeh resornih ministrstev, imeno-
vana na predlog obeh ministrov. Ciljno, raz-
pisno usmerjenost in relevanco posameznih
predlogov vrednoti Ministrstvo za obram-
bo, znanstveno kakovost raziskovalnih sku-
pin določajo recenzenti ekspertskega siste-
ma Ministrstva za znanost in tehnologijo po
kriterijih za aplikativne in razvojne raziska-
ve (informacije Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, pravilnik o pogojih in metodo-
logiji izbora in financiranja projektov te-
meljnega in aplikativnega raziskovanja ter
razvoja (Ur. l. RS, št. 5/94). Izvajanje po-
stopka z vidika dispozicije ciljnega razisko-
valnega programa varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami usklajuje in nadzira
programski odbor ciljnega raziskovalnega
programa varstvo pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami.

4. Pri izboru projektov bodo imeli pred-
nost predlogi raziskav, ki bodo s kvalificira-
nostjo predlagateljev, opredelitvijo proble-
mov, raziskovalnim pristopom, finančno po-
nudbo in časovnim načrtom obetali učinko-
vito doseganje zgoraj navedenih ciljev po
razpisanih tematskih sklopih in ob upošteva-
nju dispozicije ciljnega raziskovalnega pro-
grama varstvo pred naravnimi in drugimi ne-
srečami. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki
bodo za izvajanje razpisane tematike obliko-
vali projektne skupine, sestavljene interdis-
ciplinarno in medinštitucionalno. Prednost
bodo imeli prijavitelji, ki so že uspešno iz-
vedli razvojno raziskovalne projekte.

IV. Oblika in rok prijave
1. Prijavne obrazce z navodili in podrob-

nejšo dispozicijo razpisanih tem dvignejo pri-
javitelji od dneva objave do prijavnega roka
pri vratarju Ministrstva za znanost in tehno-
logijo, Slovenska 50, Ljubljana.

2. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj -
razpis za CRP varstvo pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami” morajo prijavitelji dostaviti
v zaprtih ovojnicah v vložišče Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana. Ovojnica s ponudbo mora prispeti na
naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 30. 7. 1997 do 14. ure. Ponudbe
bo po preteku tega roka odprla komisija za
odpiranje ponudb.

3. Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih oziroma oddanih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

4. Odpiranje ponudb bo 24. 8. 1997 ob 9.
uri na sedežu Ministrstva za znanost in teh-
nologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

5. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
projektov do 20. septembra 1997.

6. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo interesenti na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana, oziroma na telefon 13 11 107, Aljana
Pogačnik oziroma Ministrstvo za obrambo,
Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardelje-
va ploščad 21, Ljubljana, telefon 13 18 184,
Milica Slokar in  Romana Slabe, telefon 17
12 281.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za okolje in prostor

Namera o javnem naročilu
Ob-3095

Na osnovi tretjega odstavka 18. člena za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavljamo

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Grosuplje, Marija Likovič, Kolod-
vorska 2, Grosuplje, tel. 761-211, faks 762-
533, soba št. 213.

2. Predmet javnega naročila: gradbena de-
la;

– izgradnja nove osnovne šole z večna-
mensko športno dvorano v Grosupljem.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 1.000,000.000 SIT,
začetek 24. 10. 1997 in zaključek 26. 11.
1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: začetek 1998 in zaključek 2000.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: ne bodo upoštevane refe-
rence za domače; datum objave javnega raz-
pisa 24. 10. 1997.

Občina Grosuplje
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Sklepi o izbiri najugodnejšega ponudnika

Ob-3051

Na podlagi 55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo:

1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, tel. 1782-211.

2. Predmet javnega naročila: nakup šolskih učbenikov za srednje šole in sicer:

Avtor Naslov Cena Naročilo Skupaj

J. in L. Soars HEADWAY - PRE - INTERMEDIATE 2.338 376 879.088

J. in L. Soars HEADWAY - PRE - INTERMEDIATE 1.019 104 105.976

J. in L. Soars NEW HEADWAY ENGLISH COURSE, INTERMEDIATE, Student book 2.338 364 851.032

J. in L. Soars NEW HEADWAY ENGLISH COURSE, INTERMEDIATE, Workbook 1.019 19 19.361

J. in L. Soars HEADWAY-UPPER - INTERMEDIATE 2.338 1517 3.546.746

J. in L. Soars HEADWAY-UPPER - INTERMEDIATE 1.019 467 475.873

R. Nolasco STREETWISE - UPPER - INTERMEDIATE 2.170 74 160.580

R. Nolasco STREETWISE - UPPER - INTERMEDIATE 1.059 18 19.062

T. Hutchinson HOTLINE - ELEMENTARY 1.915 32 61.280

T. Hutchinson HOTLINE - PRE - INTERMEDIATE 2.290 132 302.280

T. Hutchinson HOTLINE - INTERMEDIATE 2.290 21 48.090

T. Hutchinson HOTLINE - INTERMEDIATE 1.167 1 1.167

P. in K. Viney GRAPEVINE 1 2.130 7 14.910

P. in K. Viney GRAPEVINE 2 2.130 295 628.350

P. in K. Viney GRAPEVINE 2 996 111 110.556

P. in K. Viney GRAPEVINE 3 2.130 40 85.200

P. in K. Viney GRAPEVINE 3 996 25 24.900

G. Neuner in drugi DEUTSCH AKTIV NEU 1A 1.891 149 281.759

G. Neuner in drugi DEUTSCH AKTIV NEU 1B 1.891 203 383.873

G. Neuner in drugi DEUTSCH AKTIV 1B 1.269 7 8.883

DEUTSCH AKTIV NEU 1B, NEMŠKO - SLOVENSKI SLOVARČEK 520 10 5.200

G. Neuner in drugi DEUTSCH AKTIV 1C 1.891 320 605.120

G. Neuner in drugi DEUTSCH AKTIV 1C 1.468 65 95.420

Skupaj 4357 8.714.706

3. Vrednost dodeljenega naročila

8,714.706 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika

Za navedene učbenike je edini založnik

učbenikov v Republiki Sloveniji Cankarje-

va založba d.d., sektor Center Oxford. Ker

na tržišču obstaja le en usposobljen ponud-

nik, ki je zaščitil svoje pravice izdajanja

navedenih učbenikov, mu Ministrstvo za

šolstvo in šport oddaja javno naročilo z ne-

posredno pogodbo.

Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ljubljana

Št. 01-117/97 Ob-3071

Psihiatrična bolnišnica Idrija na osno-

vi določila 42. člena ZJN objavlja, da je bila

po ocenjenih ponudbah javnega razpisa za

izvajalca pranja, likanja in transporta peri-

la, kot najugodnejši ponudnik izbrana Indu-

strijska pralnica, d.o.o., Belin, Ratanska vas

16, Rogaška Slatina.

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-3010

Začasna uprava družbe Embalaža pod-
jetje za predelavo valovitega kartona in pa-
pirja ter trgovino, d.d., Maribor, Meljska c.
86, vabi delničarje na

1. skupščino
Embalaža, d.d., Maribor

Okrožno sodišče v Mariboru je 30. 9.
1996 registriralo delniško družbo in potrdi-
lo statut. Začasna uprava ugotavlja, da so s
tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine.
Začasna uprava sklicuje skupščino dne
19. 8. 1997 ob 15. uri na sedežu družbe v
Mariboru, Meljska c. 86.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.

Začasna uprava otvori skupščino in ugo-
tovi ali je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov in notarja.

Na predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta se izvolijo organi skupš-
čine.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na osnovi poročila preštevalca glasov
predsednika skupščine ugotovi, da je skupš-
čina sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom.

Predsednik seznani skupščino z dnev-
nim redom.

5. Poročilo začasne uprave o poteku last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave in začasnega nadzornega sve-
ta o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.

6. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1996 z revizijskim poročilom
in mnenjem nadzornega sveta.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagano letno poslov-
no poročilo za leto 1996 z revizijskimi po-
ročilom in z mnenjem nadzornega sveta.

7. Obravnava in predlog o pokrivanju iz-
gube za leto 1993, 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: izguba za leto
1993, 1994, 1995 in 1996 ostane nerazpore-
jena za dobo petih let od nastanka le-te.

8. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.

Predlog začasnega nadzornega sveta:
razrešijo se člani začasnega nadzornega sve-
ta in izvoli predlagan nadzorni svet.

9. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: določi se sejnina članom nadzornega
sveta v predlagani višini.

10. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: skupščina za revizorja imenuje pred-
lagano revizijsko družbo.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastitvenega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležencev na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi 8. 8. 1997 Klirinško
depotne družbe, d.d., ki pisno prijavo oseb-
no ali s priporočeno pošiljko dostavijo druž-
bi, tako da jo ta prejme najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1/2 ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrez-
no gradivo.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v finančno-računovodskem sek-
torju od 12. do 14. ure. Vabljene prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo začasni upravi v sedmih dneh od
objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna, neglede na vi-
šino zastopanega kapitala.

Embalaža, d.d., Maribor
začasna uprava

Ob3028

Uprava pooblaščene investicijske druž-
be Maksima 3, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2
na podlagi statuta družbe, zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje,
zakona o gospodarskih družbah skupaj z
nadzornim svetom sklicuje

2. letno skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Maksima 3, d.d., Ljubljana
ki bo v Ljubljani, dne 19. avgusta 1997

ob 12. uri na sedežu družbe, Šubičeva 2,
Ljubljana, sejna soba.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-
sednika, dveh preštevalcev glasov in notar-
ja.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika, preštevalca glasov in notarja v skla-
du s predlogom sklicatelja skupščine.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o sklepčnosti skupščine.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe Maksima 3, d.d.,
Ljubljana za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Maksima 3,
d.d., Ljubljana za leto 1996 v predloženi
vsebini.

5. Povečanje osnovnega kapitala družbe
Maksima 3, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pove-
čanje osnovnega kapitala Maksime 3, d.d.,
Ljubljana v predloženi obliki.

6. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa:

a) skupščina sprejme predlagane spre-
membe statuta v predloženi obliki,

b) sprejme se prečiščeno besedilo statuta
v predloženi obliki.

7. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina imenuje člana
nadzornega sveta po predloženem predlogu
nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme kot

revizorja za revizijo poslovanja družbe re-
vizijsko družbo po predlogu nadzornega
sveta.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Prijava bo veljavna s predložitvijo kopi-
je veljavne lastninske nakaznice in vpisnice
imetnika ali zastopnika, ki je izpolnjena na
Maksimo 3, d.d., Ljubljana, oziroma potrdi-
la o lastništvu delnic Maksime 3, d.d., Ljub-
ljana.

Pooblaščenci oziroma zastopniki morajo
prijavnici obvezno priložiti pisno dokazilo
o pooblastitvi oziroma zakonitem zastopa-
nju. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12.30 na istem mestu. Skupš-
čina bo v tem primeru sklepala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradiva, predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda in predlog bese-
dila predlaganih sprememb statuta je na vpo-
gled v prostorih LB Maksime, d.o.o., druž-
be za upravljanje, Ljubljana, Šubičeva 2
vsak delovni dan do skupščine med 10. in
12. uro.

Maksima 3, d.d., Ljubljana,
pooblaščena investicijska družba

Ob-3029

Uprava pooblaščene investicijske druž-
be Maksima 2, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2
na podlagi statuta družbe, zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje,
zakona o gospodarskih družbah skupaj z
nadzornim svetom sklicuje

3. letno skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Maksima 2, d.d., Ljubljana
ki bo v Ljubljani, dne 19. 8. 1997 ob 10.

uri v sejni sobi na Šubičevi 2 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika, preštevalca glasov in notarja v skla-
du s predlogom sklicatelja skupščine.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o sklepčnosti skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe Maksima 2, d.d.,
Ljubljana za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Maksima 2,
d.d., Ljubljana za leto 1996 v predloženi
vsebini.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa:
a) skupščina sprejme predlagane spre-

membe statuta v predloženi obliki,
b) sprejme se prečiščeno besedilo statuta

v predloženi obliki.
6. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme kot re-

vizorja za revizijo poslovanja družbe revizij-
sko družbo po predlogu nadzornega sveta.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Prijava bo veljavna s predložitvijo kopi-
je veljavne lastninske nakaznice in vpisnice
imetnika ali zastopnika, ki je izpolnjena na
Maksimo 2, d.d., Ljubljana, oziroma potrdi-
la o lastništvu delnic Maksime 2, d.d., Ljub-
ljana.

Pooblaščenci oziroma zastopniki morajo
prijavnici obvezno priložiti pisno dokazilo
o pooblastitvi oziroma zakonitem zastopa-
nju. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 10.30 na istem mestu. Skup-
ščina bo v tem primeru sklepala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradiva, predlogi sklepov k posamez-
nim točka dnevnega reda in predlog besedi-
lo predlaganih sprememb statuta je na vpo-
gled v prostorih LB Maksime, d.o.o., druž-
be za upravljanje, Ljubljana, Šubičeva 2
vsak delovni dan do skupščine med 10. in
12. uro.

Maksima 2, d.d., Ljubljana
pooblaščena investicijska družba
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Ob-3030

Uprava pooblaščene investicijske druž-
be Maksima 1, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2
na podlagi statuta družbe, zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje in
zakona o gospodarskih družbah skupaj z
nadzornim svetom sklicuje

4. letno skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Maksima 1, d.d., Ljubljana
ki bo dne 19. 8. 1997 ob 8. uri v sejni

sobi na Šubičevi 2 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika, preštevalca glasov in notarja v skla-
du s predlogom sklicatelja skupščine.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o sklepčnosti skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe Maksima 1, d.d.,
Ljubljana za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Maksima 1,
d.d., Ljubljana za leto 1996 v predloženi
vsebini.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa:
a) skupščina sprejme predlagane spre-

membe statuta v predloženi obliki,
b) sprejme se prečiščeno besedilo statuta

v predloženi obliki.
6. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme kot

revizorja za revizijo poslovanja družbe re-
vizijsko družbo po predlogu nadzornega
sveta.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Prijava bo veljavna s predložitvijo kopi-
je veljavne lastninske nakaznice in vpisnice
imetnika ali zastopnika, ki je izpolnjena na
Maksimo 1, d.d., Ljubljana, oziroma potrdi-
la o lastništvu delnic Maksime 1, d.d., Ljub-
ljana.

Pooblaščenci oziroma zastopniki morajo
prijavnici obvezno priložiti pisno dokazilo
o pooblastitvi oziroma zakonitem zastopa-
nju. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 8.30 na istem mestu. Skupšči-
na bo v tem primeru sklepala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradiva, predlogi sklepov k posamez-
nim točka dnevnega reda in predlog besedi-
lo predlaganih sprememb statuta je na vpo-
gled v prostorih LB Maksime, d.o.o., druž-
be za upravljanje, Ljubljana, Šubičeva 2
vsak delovni dan do skupščine med 10. in
12. uro.

Maksima 1, d.d., Ljubljana
pooblaščena investicijska družba,

Ob-3060

Na podlagi 42. in 44. člena statuta druž-
be Tabor Ljubljana, d.d., Ljubljana, Tabor
9, uprava, sklicuje

skupščino,

ki bo dne 21. 8. 1997 ob 13. uri na sede-
žu družbe v Ljubljani, Tabor 9, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujoče-
ga skupščine in dva preštevalca glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1996

z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: sprejme se po-
ročilo uprave o poslovanju podjetja za leto
1996 v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1996.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

Čisti dobiček v višini 20,756.000 SIT se
deli na:

– nerazporejeni dobiček 10,404.760 SIT,
– dividende 10,351.240 SIT;
bruto dividenda na delnico znaša 40 SIT.
Delničarjem se dividenda izplača najka-

sneje do 30. 9. 1997.
4. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada

lastnih delnic.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave.
Oblikuje se sklad lastnih delnic iz pro-

stih rezerv družbe v višini 25,878.100 SIT
za namene, ki jih določa 240. člen zakona o
gospodarskih družbah, skupni nominalni
znesek vseh pridobljenih delnic za navede-
ne namene je omejen z višino 10% osnov-
nega kapitala družbe.

Nakupna cena lastnih delnic ne sme biti
višja od valorizirane knjigovodske vredno-
sti delnic, oziroma od njihove povprečne
tržne vrednosti (borzna kotacija), če je ta
nižja od valorizirane knjigovodske vredno-
sti.

Obstoječi delničarji imajo ob odsvojitvi
lastnih delnic, v skladu z 243. členom zako-
na o gospodarskih družbah, predkupno pra-
vico do nakupa teh delnic v sorazmerju s
svojimi obstoječimi lastniškimi deleži.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta:

– sprejme se dopolnitve 21. člena statuta
družbe v predloženem besedilu,

– sprejmejo se spremembe in dopolnitve
25., 27., 43., 46., 48., 49. in 51. člena statuta
družbe v predloženem besedilu.

6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me predlagano sejnino za člane nadzornega
sveta v višini 400 DEM neto za člana in
500 DEM neto za predsednika.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997

skupščina imenuje Plus revizijo d.o.o., Ljub-
ljana, Bežigrad 1.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9, vsak
delovnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave delniške družbe v Ljubljani, Tabor
9, pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzposta-
vitve evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina ob takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni.
Tabor Ljubljana, d.d.

direktor

Št. 37/97 Ob-3064

Na podlagi 41. člena statuta družbe Ko-
munalno stanovanjskega podjetja Brežice,
d.d., sklicujem

prvo sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 4. 9. 1997 ob 15. uri

na sedežu družbe, Cesta prvih borcev 9,
Brežice.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles
skupščine in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost, izvolijo se predlagani organi
skupščine (predsednik skupščine in dva pre-
števalca glasov), potrdi se dnevni red. Seji
bo prisostvoval tudi izbrani notar.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se poslovnik v predlaganem besedilu.

3. Poročilo začasne uprave o poteku last-
ninskega preoblikovanja Komunalno stano-
vanjskega podjetja Brežice, d.d.

Predlog sklepa začasne uprave: poročilo
začasne uprave o poteku lastninskega preob-
likovanja se vzame na znanje.
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4. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne up-
rave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlagano re-
vidirano poslovno poročilo družbe za leto
1996.

5. Delitev nerazporejenega dobička za
poslovna leta 1993, 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa začasne uprave ob pozi-
tivnem mnenju začasnega nadzornega sve-
ta: sprejme se predlagana razporeditev re-
valoriziranega dobička družbe za poslovna
leta 1993, 1994, 1995 in 1996.

6. Imenovanje revizijske hiše za leto
1997.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko hišo za le-
to 1997 se imenuje družba Dinamic, d.o.o.,
Novo mesto.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta ter
seznanitev s člani nadzornega sveta, ki jih
je imenoval svet delavcev.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za dobo 4 let se izvolijo predlagani
člani nadzornega sveta, predstavniki delni-
čarjev. Na znanje se vzame informacija o
imenovanju članov nadzornega sveta, pred-
stavnikov delavcev.

8. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta d.d.

Predlog sklepa: statut delniške družbe
KOP Brežice se spremeni v predlagani vse-
bini.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do sodelovanja in odločanja na skupščini
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo družbe na podlagi podatkov Klirinško
depotne družbe, d.d., na dan 20. 8. 1997,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Prosimo, da dostavite prijavo za udelež-
bo na skupščini osebno ali s priporočeno
pošiljko družbi tako, da jo ta prejme najpoz-
neje tri dni pred sejo skupščine.

Udeležence prosimo, da se prijavijo v
sprejemni pisarni najmanj eno uro pred za-
četkom seje, da bodo lahko pravočasno s
podpisom potrdili svojo prisotnost (se pod-
pisali v seznam prisotnih delničarjev oziro-
ma pooblaščencev), prevzeli gradivo za gla-
sovanje in se z osebnimi dokumenti identi-
ficirali.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
niki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na se-
dežu družbe.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v sedmih
dneh od objave sklica skupščine, predložijo
pa se začasni upravi družbe.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ne bo sklepčna ob napove-

dani uri, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim

redom. V tem primeru skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v splošnem sek-
torju družbe v Brežicah, Cesta prvih borcev
9, vsak delovnik od 13. do 14. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!
KOP Brežice, d.d.,

začasna uprava

Št. 91/97 Ob-3073

Kopa računalniški inženiring, d.d., Ki-
dričeva 14, Slovenj Gradec, vabi delničarje
na

2. sejo skupščine
delniške družbe Kopa, d.d.,

ki bo 28. 8. 1997 ob 17. uri v prostorih
družbe na Kidričevi 14 v Slovenj Gradcu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani de-

lovni organi skupščine.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta v predlagani vsebini.
4. Poslovno poročilo in delitev dobička

za obdobje od leta 1993 do leta 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo in sklep o delitvi dobička za obdobje
od leta 1993 do leta 1996 v predlaganem
besedilu.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v predlagani višini.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani

revizor.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

ter besedilom spremembe statuta je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 12. do 14. ure od dneva
objave dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakoni-
tih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izka-
zati s pisnim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo
biti pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega
vabila in obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po ka-
terem se bo skupščina zopet sestala. V tem
primeru bo sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Kopa računalniški inženiring, d.d.,
Slovenj Gradec

uprava

Št. 8712/97 Ob-3084

Na podlagi 9.2. in 9.3. točke statuta del-
niške družbe v zvezi s 283. členom zakona
o gospodarskih družbah sklicujeta začasna
uprava in začasni nadzorni svet družbe Je-
lovica, lesna industrija, d.d.

1. skupščino
delniške družbe Jelovica, d.d.,

Kidričeva 58, Škofja Loka
ki bo v četrtek 28. 8. 1997 ob 12. uri v

veliki predavalnici Osnovne šole Peter Kav-
čič, Šolska ul. 1, Škofja Loka (OŠ za Na-
mo).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
potrditev notarja za sestavno notarskega za-
pisnika.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

3. Seznanitev z rezultati poslovanja za
leto 1993, 1994 in 1995 in sprejem letnega
poročila za leto 1996 z mnenjem nadzorne-
ga sveta, revizijskim poročilom in predlo-
gom za pokrivanje izgub.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
5. Določitev nagrad za delo članom nad-

zornega sveta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki: izvolijo se organi skupš-

čine po predlogu začasne uprave in potrdi
se notarka Erika Braniselj iz Škofje Loke.

Sklep k 2. točki: sprejme se poslovnik
skupščine v predlagani vsebini.

Sklep k 3. točki. potrjujemo seznanitev z
rezultati poslovanja za leto 1993, 1994 in
1995; sprejme se letno poročilo začasne upra-
ve za leto 1996 in pokrije se izguba za leto
1996 v višini po predlogu začasne uprave.

Sklep k 4. točki: imenujejo se člani nad-
zornega sveta po predlogu začasnega nad-
zornega sveta.

Sklep k 5. točki: članom nadzornega sve-
ta se določi nagrada v višini 18.000 SIT za
člana na sejo, predsedniku nadzornega sve-
ta se določi nagrada v višini 27.000 SIT na
sejo.

Sklep k 6. točki: za revizorja za leto
1997 se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled pri začasni upravi družbe Jelovica,
d.d., v tajništvu pri Tini Masnec vsak delov-
nik od 12. do 14. ure.

Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti pismeno in z obrazložitvijo v 7
dneh po objavi sklica skupščine na naslov
družbe s pripisom “nasprotni predlog za
skupščino”.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupš-
čini imajo delničarji oziroma pooblaščenci
delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo
pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana
in ki najmanj 10 dni pred skupščino deponi-
rajo potrdila o lastništvu na naslovu družbe
pri Sabini Malovrh in ki najmanj 3 dni pred
skupščino prijavijo svojo udeležbo na na-
slov družbe s pripisom “udeležba na skupš-
čino”.

Udeležence skupščine pozivamo, da se
zglasijo in svoj prihod na skupščino eviden-
tirajo 30 minut pred pričetkom skupščine
pri vhodu v prostor, kjer bo skupščina.

Pooblastila pooblaščencev in zastopni-
kov delničarjev morajo biti pisna.

O vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob prihodu.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov. V
primeru nesklepčnosti bo skupščina (drugi
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sklic) istega dne ob 13. uri in bo veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Jelovica, d.d.
začasni nadzorni svet

začasna uprava

Št. 513/481 Ob-3026

Na podlagi  7.3. točke statuta družbe
Instalater, d.d., Prevalje, uprava družbe skli-
cuje

2. skupščino delničarjev
Instalater, d.d., Prevalje,

ki bo v sredo, dne 20. 8. 1997, ob 12. uri
na upravi družbe, Prevalje, Zgornji kraj 14.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje sesta-

vo delovnih teles skupščine: predsednika,
notarja, dveh preštevalcev glasov in zapi-
snikarja.

Ugotovi se sklepčnost delničarjev in za-
stopanega osnovnega kapitala.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju za leto 1996 z mnenjem revizorja in
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo uprave o poslovanju za leto 1996 z mne-
njem revizorja in nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se potrdi predlagana revizijska družba
za leto 1997.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-

na je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe, Prevalje, Zgornji kraj 14, od 20. 7.
1997 dalje, vsak delovni dan od 12. do 15.
ure.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki naj najkasneje tri dni pred skupšči-
no, prijavijo svojo udeležbo.

Prosimo, da se udeleženci pred pričet-
kom skupščine vpišejo v seznam prisotnih
udeležencev in prevzamejo glasovalne listi-
če.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne, ob 13. uri. Na ponovnem zase-
danju bo skupščina družbe veljavno odloča-
la ne glede na višino na seji prisotnega ka-
pitala.

Instalater, d.d.
uprava

Ob-3027

Na podlagi 7.3. točke statuta ’Indip’ Pro-
izvodnja oblačil in dežnikov, d.d., Lendava,
Industrijska ulica 2, začasna uprava skli-
cuje

1. sejo skupščine
delniške družbe ’Indip’  Proizvodnja

oblačil in dežnikov, d.d., Lendava,
Industrijska ulica 2,

ki bo v četrtek, dne 28. avgusta 1997 ob
12. uri v jedilnici družbe Prehrana Lendava,

Industrijska ulica 2, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na izvoli predsedujočega skupščine in veri-
fikacijsko komisijo v sestavi predsednika in
dveh članov ter zapisnikarja; verifikacijska
komisija ugotovi sklepčnost.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Poročilo o lastninskem preoblikova-

nju.
Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-

na se seznani s poročilom o poteku lastnin-
skega preoblikovanja.

3. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1995 in sprejem letnega po-
ročila za leto 1996 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepov začasne uprave ob pozi-
tivnem mnenju začasnega nadzornega sve-
ta:

a) skupščina se seznani s poročilom o
poslovnih rezultatih za obdobje 1993–1995,

b) sprejme se letno poročilo za leto 1996
z mnenjem revizijske družbe ’Audit’ Mur-
ska Sobota,

c) izguba iz leta 1993 se pokriva z do-
bičkom iz leta 1994, z razliko dobička iz
leta 1994 se delno pokriva izguba iz leta
1995. Razlika izgube iz leta 1995 in izguba
iz leta 1996 se pokrije v roku 5 let.

4. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta – predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: izvoli se 2 člana nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev, 1 člana imenuje
svet delavcev. Z izvolitvijo članov nadzor-
nega sveta preneha mandat začasnemu nad-
zornemu svetu.

5. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se predlog sejnin članov nadzornega sveta.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina imenuje revizijsko družbo
za leto 1997.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem je na vpogled v splošno-kadrov-
skem sektorju ’Indip’ d.d., Lendava, vsak
delovnik od 9. do 11. ure, v času od objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprot-

ne predloge družbe v 7 dneh po objavi skli-
ca skupščine v časopisu Vestnik. Predlogi
morajo biti pisni, obrazloženi in posredova-
ni začasni upravi na sedežu družbe.

Začasna uprava bo do utemeljenih pred-
logov sprejela svoja stališča ter jih najka-
sneje v 12 dneh po objavi sklica skupščine v
časopisu Vestnik skupaj s sklicem skupšči-
ne sporočila vsem imenskim delničarjem.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji, ki so vpisani v del-
niško knjigo družbe na dan 20. avgust 1997,
osebno ali njihovi pooblaščenci. Pooblašče-
nec delničarja mora imeti pisno pooblastilo,
na katerem je navedeno:

za fizične osebe – ime in priimek, naslov
ter rojstni datum pooblaščenca ter poobla-

stitelja, število glasov, kraj in datum ter pod-
pis pooblastitelja;

za pravne osebe – poleg podatkov o
pooblaščencu in številu glasov še firma, se-
dež ter podpis in žig pooblastitelja; priložen
mora biti izpisek iz sodnega registra.

Pisno pooblastilo se shrani pri družbi,
kjer je shranjeno ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja.

Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji oziroma njihovi zastopniki na se-
dežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo (do
vključno 25. avgusta 1997 do 14. ure) prija-
vijo svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna
pooblastila.

Poleg osebne prijave na sedežu družbe
je mogoče prijavo za udeležbo oziroma
pooblastilo podati tudi s priporočenim pi-
smom.

Glasovanje: glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku na podla-
gi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob
vstopu v prostor zasedanja. Glasovnice bo-
do služile kot vstopnica za udeležbo na seji.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delni-
čarju 1 glas.

Prostor bo odprt od 11.45 naprej. Udele-
žence prosim, da se oglasijo vsaj 15 minut
pred začetkom skupščine, in sicer zaradi
ugotavljanja prisotnosti in sestave seznama
prisotnih udeležencev ter prevzema glasov-
nic.

Udeležence prosimo, da pravočasno za-
sedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.

Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pra-
vico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).

Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne 28. 8. 1997, ob 13. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

’Indip’ Proizvodnja oblačil
in dežnikov, d.d., Lendava

začasna uprava družbe

Ob-3035

Na podlagi zahteve za spremembo dnev-
nega reda 1. skupščine družbe Pogrebno
podjetje Maribor, d.d., ki ga je podal delni-
čar Krekova pooblaščena družba za uprav-
ljanje, d.o.o., PID Klas, d.d., začasna upra-
va družbe objavlja

predlog razširitve dnevnega reda

1. skupščine Pogrebnega podjetja Mari-
bor d.d., ki je sklicana za 30. 7. 1997.

Oblikujeta se dve novi točki dnevnega
reda in sicer:

5. točka: obravnava in sprejem poročil o
poslovanju družbe iz let 1993, 1994, 1995
in 1996.

Predlog sklepa začasne uprave – ob po-
zitivnem mnenju začasnega nadzornega sve-
ta: sprejmejo se letna poročila o poslovanju
družbe iz let 1993, 1994, 1995 in 1996.

6. točka: ugotovitev in predlog uporabe
dobička iz let 1993, 1994, 1995 in 1996.
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Predlog sklepa začasne uprave – ob po-
zitivnem mnenju začasnega nadzornega sve-
ta: ugotovljen je čisti dobiček iz let 1993,
1994, 1995 in 1996 v skupni višini
2,227.829,04 SIT.

Čisti dobiček v višini 2,227.829,04 SIT
se razporedi v rezerve.

Ostale točke dnevnega reda se ustrezno
preštevilčijo.

Gradivo je na vpogled vsak delovni dan
na upravi podjetja od dneva objave dalje
med 10. in 12. uro.

Hkrati začasna uprava vsem delničarjem
sporoča

nasprotne predloge

delničarja k dnevnemu redu 1. skupščine
Pogrebnega podjetja Maribor, d.d., sklicane
za 30. 7. 1997.

Nasprotne predloge je posredoval delni-
čar Krekova družba za upravljanje, d.o.o.,
PID Klas, d.d. in sporoča, da bodo na
skupščini ugovarjali predmetnim predlogom
sklepov in bodo druge delničarje pripravili
do tega, da bodo glasovali za nasprotne
predloge.

Nasprotni predlog k 3. točki objavljene-
ga dnevnega reda:

Ne sprejme se poslovnik o delu skupšči-
ne v predlaganem besedilu, temveč se sprej-
me poslovnik o delu skupščine, kot ga je
predlagala začasna uprava, s tem, da se be-
sedilo v dveh členih še dodatno spremeni,
kot sledi:

– 26. člen: v  prvem odstavku tega člena
se spremeni drugi stavek. Novi drugi stavek
glasi: »skupščina vedno glasuje najprej o
nasprotnih predlogih, v vrstnem redu kot so
bili podani«.

– 35. člen: v drugem odstavku tega člena
se spremeni drugi stavek tako, da se glasi:
»O tem odloča skupščina.«

Utemeljitev: predlagano vsebino poslov-
nika o delu skupščine, ki ga je predlagala
začasna uprava, delničar Krekova PID Klas
spreminja in dopolnjuje le v dveh členih,
ker smatrajo, da so njihovi predlogi v korist
manjšinskih delničarjev in v skladu s prak-
so delovanja skupščin delniških družb, ki se
je uveljavila v Sloveniji.

Stališče začasne uprave: nasprotni pred-
log se ne sprejme in se potrdi predlagani
sklep.

Utemeljitev: praksa delovanja skupščin
je različna; za delovanje skupščine družbe
Pogrebno podjetje Maribor pa je predlagana
ureditev po mnenju uprave primerna.

Nasprotni predlog k 5. točki objavljene-
ga dnevnega reda:

Ne sprejme se predlog začasnega nad-
zornega sveta o imenovanju članov nadzor-
nega sveta. PID Klas, d.d., predlaga, da
skupščina izvoli za člane nadzornega sveta,
kot predstavnike delničarjev:

– Valter Pristovnik,
– Konrad Černčič,
– 1 predstavnik PID Klas, d.d.
Predsednik seznani prisotne, da je svet

delavcev v nadzorni svet imenoval člana:
– Danico Cussigh,
– Srečka Lorberja.
Utemeljitev: njihov predlog izhaja iz de-

jstva, da je PID Klas, d.d., v družbi drugi
največji posamični lastnik delnic, zato bi

želeli preko članstva v nadzornem svetu
imeti vpogled v delo uprave in prispevati k
čim boljšim rezultatom poslovanja družbe.

Stališče začasne uprave – s pozitivnim
mnenjem začasnega nadzornega sveta: za-
časna uprave se ne strinja z nasprotnim pred-
logom in predlaga sprejem sklepa v vsebini,
kot je bil objavljen v sklicu skupščine.

Obrazložitev: res je PID Klas, d.d. z 8%
drugi največji posamični lastnik delnic v
družbi, vendar je Mestna občina Maribor s
60% kapitala tisti dleničar, ki ima možnost
predlagati vse člane nadzornega sveta, kar
je Mestna občina  Maribor v celoti izkoristi-
la. Prav tako sprejem sklepa v vsebini kot
ga podaja nasprotni predlog ni mogoč, saj
morajo biti člani nadzornega sveta podani
imensko.

Nasprotni predlog k 6. točki objavljene-
ga dnevnega reda:

Ne sprejme se predlog sprememb statu-
ta, kot jih predlaga začasna uprave. Spremje
se predlagane spremembe statuta, ki jih
predlaga PID Klas, d.d. in spremembe statu-
ta, ki jih predlaga začasna uprava.

Utemeljitev: delničar Krekova PID Klas
se v celoti strinja z vsebino predloga spre-
memb statuta, ki jih je podala začasna upra-
va, vendar predlog sprememb in dopolnitev
statuta dopolnjuje še s predlaganimi spre-
membami in dopolnitvami, kot so navedene
v prilogi št. 1.

Najpomembnejša sprememba statuta je
sprememba članov v nadzornem svetu druž-
be, ki jo utemeljujejo s tem, da je delovanje
nadzornega sveta lažje in produktivnejše,
če članstvo v nadzornem svetu ni prešte-
vilčno, istočasno pa pomeni manj članov
tudi racionalizacijo stroškov, ki so povezani
z delovanjem nadzornega sveta. Ta spre-
memba je usklajena tudi z njihovim nas-
protnim predlogom k 5. točki objavljenega
dnevnega reda.

Stališče začasne uprave – ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: ne sprejme se
nasprotni predlog in se potrdi predlog skle-
pa, objavljen v sklicu skupščine.

Obrazložitev: predlogi sprememb statu-
ta, ki so priloženi nasprotnemu predlogu
bistveno ne posegajo v vsebino samega sta-
tuta – razen predloga za spremembo števila
članov iz dosedanjih šest na pet. Začasna
uprava meni, da šestčlanski nadzorni svet
zagotavlja bolj strokovno delo in omogoča
lažjo zagotovitev sklepčnosti na sejah nad-
zornega sveta.

Nasprotni predlog k 7. točki objavljene-
ga dnevnega reda:

Ne sprejme se predlog začasne uprave.
Sprejme se predlog: članom začasnega nad-
zornega sveta ne pripada enkratna nagrada
v predlagani višini. Članom nadzornega sve-
ta pripada za udeležbo na seji nadzornega
sveta sejnina, ki v tolarski protivrednosti
znaša 300 DEM neto na člana in 400 DEM
neto za predsednika nadzornega sveta.

Utemeljitev: iz 6.11 člena statuta družbe
Pogrebno podjetje Maribor, d.d., izhaja, da
so člani nadzornega sveta, na predlog upra-
ve upravičeni do nagrade ter sejnine za svo-
je delo, katerih višino določi skupščina. Na-
vedeni člen izrecno ne omenja članov zača-
snega nadzornega sveta, zato le ti po našem
mnenju niso upravičeni do enkratne nagra-
de, poleg tega pa bi bilo takšno izplačilo

tudi v nasprotju z že uveljavljeno prakso
nagrajevanja članov nadzornih svetov pri
nas.

Stališče uprave: začasna uprava se ne
strinja z nasprotnim predlogom in predlaga
sprejem sklepa v vsebini, kot je bila predla-
gana v sklicu skupščine.

Obrazložitev: višina sejnine v predlaga-
nem sklepu je primerna glede na velikost
družbe in njene poslovne rezultate. Za člane
začasnega nadzornega sveta je predvidena
nagrada, katere izplačilo in višino določi
skupščina, v Poslovniku o delu začasnega
nadzornega sveta družbe. Ker je začasni
nadzorni svet opravil svoje delo v skladu s
pričakovanim in v okviru danih možnosti je
primerno nagraditi ga za njegovo delo. Tak
predlog ni v nasprotju z veljavno zakonoda-
jo, prav tako se je takšen ali podoben način
nagrajevanja članov začasnega nadzornega
sveta uveljavil v delu nekaterih družb pri
nas.

Pogrebno podjetje Maribor, d.d.,
začasna uprava

Ob-3036

Na podlagi 287. in 288. člena zakona o
gospodarskih družbah, uprave družbe Ste-
klarna »Rogaška«, d.d., Ul. talcev 1, Ro-
gaška Slatina objavlja

nasprotne predloge

delničarjev, k dnevnemu redu 2. seje
skupščine delničarjev Steklarne »Rogaška«,
d.d., sklicane za dne 31. 7. 1997 ob 13. uri.

Nasprotni predlog deničarja Nacionalne
finančne družbe:

– k 4. točki dnevnega reda seje skupšči-
ne predlaga, da se iz predlaganih sprememb
in dopolnitev statuta črta predlana nova
7.11. točka.

Utemeljitev: delničar Nacionalna finanč-
na družba ugotavlja, da je ta točka nesmi-
selna, saj se z njo preveč omejuje delničar-
je, ki imajo v družbi največ osnovnega ka-
pitala, pri uresničevanju njihove glasovalne
pravice na skupščini.

Stališče uprave do nasprotnega predlo-
ga:

Predlagana dopolnitev v 7.11. točki sta-
tuta glasovalno pravico posameznim delni-
čarjem, ki brez soglasja oziroma sklepa
skupščine pridobijo delnice, ki jim skupaj
zagotavljajo več kot 25% glasovalno pravi-
co. Navedena določba ščiti zlasti male del-
ničarje.

Uprava predlaga skupščini, da predlaga-
nega nasprotnega predloga ne sprejme.

Nasprotni predlog delničarja Juhart Aloj-
za:

– k 4. točki dnevnega reda seje skupšči-
ne predlaga, da  se za 4.4. točko dnevnega
reda doda nova 4.5. točka. Spremembe in
dopolnitve statuta v Poglavju prehodne in
končne določbe.

Utemeljitev: iz gradiva za sejo skupšči-
ne je razvidno, da gre za spremembe in do-
polnitve statuta tudi v Poglavju prehodne in
končne določbe, da pa je v najavi dnevnega
reda pod 4. točko izpadla 4.5. točka, spre-
membe in dopolnitve statuta v Poglavju pre-
hodne in končne določbe.

Stališče uprave do nasprotnega predlo-
ga: v gradivu za sejo skupščine pod 4. točko
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dnevnega reda spremembe in dopolnitve sta-
tuta so predlagane tudi spremembe, ki se
nanašajo na poglavje Prehodne in končne
določbe. V objavljenem dnevnem redu so
navedene spremembe statuta izpadle kot po-
sebna podtočka.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
predlagani nasprotni predlog in dopolni
dnevni red s 4.5. točko. Spremembe in do-
polnitve statuta v Poglavju prehodne in
končne določbe.

Nasprotni predlog delničarjev PID Zvon,
d.d. in PID Klas, d.d.;

– k 4. točki dnevnega reda seje skupšči-
ne predlagata, da se v predlaganih spremem-
bah in dopolnitvah statuta v Poglavju letno
poročilo, dobiček in dividenda pod 4.4. toč-
ko ne doda nova 8.3. točka, ki se nanaša na
oblikovanje sklada lastnih delnic.

Stališče uprave do nasprotnega predlo-
ga: predlagane spremembe statuta v 4.4. toč-
ki dnevnega reda v Poglavju letno poročilo,
dobiček in dividenda, ne vsebuje 8.3. točke,
ki bi se nanašala na oblikovanje sklada last-
nih delnic, vsled česar je nasprotni predlog
neosnovan.

Steklarna  »Rogaška«, d.d.,
uprava družbe

Razne objave

Št. 01/97 Ob-3039

Phare CREDO program
Sekretariat CREDO programa Evropske

unije objavlja

poziv
k oddaji predlogov za projekte – poletje

1997
Phare CREDO program je program ob-

mejnega sodelovanja za obdobje 1996–
1999, ki poteka na mejah 36 regij v 19 drža-
vah posameznih držav srednje in vzhodne
Evrope in za katerega je namenjanih 102
milijonov ekujev sredstev. Namen progra-
ma je uveljavljanje dobrih sosedskih odno-
sov in socialne stabilnosti v mejnih regijah
s financiranjem projektov, od katerih bodo
imele koristi regije in skupnosti na obeh
straneh meje. V Republiki Sloveniji je v
program vključeno Pomurje, kot obmejno
območje z Republiko Madžarsko.

Vrednost in področja
Okvirna vrednost preliminarnega dela iz-

vajanja celotnega programa je 1,5 milijona
ekujev in bo znana po odločitvi komisije
Evropske unije. Preliminarni del zajema sa-
mo mehke projekte, ki imajo vrednost med
1000 in 50000 ekujev. Sem so vključene
dejavnosti pripravljalnega značaja kot so
krajše študijske izmenjave in obiski, semi-
narji in delavnice, izobraževanje, ipd. s po-
dročij (1)ekonomskega razvoja, (2)kultur-
nega in športnega sodelovanja, (3)urbani-
stičnih in regionalnih storitev, (4)izobraže-
vanja, (5)varstva narave in (6)lokalne ter
regionalne samouprave.

Kdo lahko sodeluje

Ustanove in organizacije, ki lahko poš-
ljejo svoje predloge projektov morajo izpol-
njevati pogoje nujne za neprofitni značaj
svojega delovanja, so lokalno aktivne v jav-
nem ali zasebnem sektorju ter morajo biti
vključene v lokalno okolje mejne regije. Pri-
meri takih organizacij so: (1)dejavniki lo-
kalne samouprave (občine, krajevne skup-
nosti), (2)organizacije regionalne ravni,
(3)organizacije sodelovanja na medobčin-
ski ravni, (4)«Euro-regije«, (5)gospodarske
zbornice, (6)strokovna združenja, (7)zveze
sindikatov, (8)nevladne organizacije ipd.

Način prijave in izbor projektov

Prijave projektov morajo biti oddane v
skladu s pravili EU na predpisanih obraz-
cih. Obrazce ter vse podrobnejše informaci-
je so na voljo pri vodji lokalnega CREDO
sekretariata na telefonski številki:
069/28030 (Andrej Horvat).

O ustreznosti projektov bo odločala Ko-
misija EU, ki bo glede na količino in kvali-
teto prispelih predlogov projektov določila
skupno vrednost programa za Slovenijo.

Rok

Upoštevani bodo predlogi, ki bodo pris-
peli na naslov: Phare CREDO sekretariat,
Trg zmage 4, 9000 Murska Sobota, s pripi-
som: CREDO razpis do 10. avgusta 1997 do
24. ure.

Ob-3087

Urad Vlade RS za informiranje na pod-
lagi sklepa 11. seje Vlade RS, z dne 8. maja
1997 o uresničevanju komunikacijskega
programa obveščanje slovenske javnosti o
Evropski uniji, objavlja

javno povabilo
za sofinanciranje informativno

komunikacijskih in izobraževalnih
dejavnosti nevladnih organizacij v

Sloveniji v zvezi z Evropsko unijo in
slovenskim vključevanjem

1. Skladno z vladnim komunikacijskim
programom Obveščanje slovenske javnosti
o Evropski uniji, želi Urad vlade za infor-
miranje, Slovenska 25–27, Ljubljana (v na-
daljevanju urad), s tem povabilom spodbu-
diti informativno komunikacijske in izobra-
ževalne aktivnosti nevladnih organizacij v
zvezi z Evropsko unijo in slovenskim vklju-
čevanjem.

Urad bo sofinanciral različne aktivnosti
(na primer izdajanje publikacij, organizira-
nje konferenc, okroglih miz, seminarjev z
medijskim pokritjem, organiziranje različ-
nih promocijskih dogodkov itd) slovenskih
nevladnih organizacij v letu 1997, ki bodo
obravnavale različne vidike delovanja
Evropske unije in njenih institucij, sloven-
skega približevanja oziroma polnopravnega
članstva o EU (pozitivne in negativne po-
sledice članstva, možne alternative, spre-
membe v življenju prebivalcev Slovenije,
ohranjanje državne suverenosti in kulturne
identitete) in animirale javno razpravo.

2. K sodelovanju urad vabi nevladne or-
ganizacije (združenja, fondacije, ustanove,
društve itd), ki delujejo v javnem interesu in
katerih delovanje ima neprofiten namen.

3. Urad bo sofinanciral tiste aktivnosti,
ki bodo izvedene v letu 1997, oziroma se

bodo začele pred koncem leta 1997 in kon-
čale do 30. junija 1998.

4. Urad bo za sofinanciranje vseh aktiv-
nosti izbranih na podlagi tega povabila na-
menil maksimalno 20 mio SIT.

5. Organizacije naj v prijavi navedejo in
priložijo:

– vsebinsko razdelan predlog informa-
tivno komunikacijske oziroma izobraževal-
ne aktivnosti, ki naj bi jo urad sofinanciral,

– ciljne javnosti, ki jim je aktivnost na-
menjena,

– imena nosilca in sodelavcev projekta
ter eventualne reference,

– finančno konstrukcijo projekta, izjavo
o zagotovitvi drugih virov financiranja in
izjavo, ali je ta projekt sofinanciran iz pro-
računskih sredstev in če je, v kakšni višini,

– predlog višine sredstev, ki naj bi jih
zagotovil urad,

– način evaluacije opravljene aktivnosti,

– reference pri organiziranju podobnih
aktivnosti,

– potrdilo o registraciji,

– dokazilo o statusu javnega interesa.
6. Urad bo pri dodeljevanju sredstev upo-

števal:
– informacijsko komunikacijski oziroma

izobraževalni domet projekta oziroma do-
seganje ciljnih javnosti,

– stopnjo predvidene animacije javne
razprave,

– udeležbo EU partnerjev in EU sred-
stev,

– garancijo, da bo projekt realiziran in
da ima zagotovljenih vsaj 50% finančnih
sredstev iz drugih virov,

– dosedanje izkušnje pri organizaciji po-
dobnih projektov.

7. Projekti, ki jih bo urad sofinanciral
lahko prejmejo dotacijo maksimalno v viši-
ni 50% celotne vrednosti projekta.

8. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na
naslov: Urad vlade za informiranje, Ljub-
ljana, Slovenska 25–27, prispele do 15. sep-
tembra 1997.

9. Organizacije, ki se bodo odzvale jav-
nemu povabilu bodo o odločitvah urada ob-
veščene do 1. oktobra 1997.

10. Z organizacijami, ki bodo prejele do-
tacijo bo urad sklenil ustrezne pogodbe o
sofinanciranju.

11. Sredstva za dotacije bodo postala
operativna, ko bo sprejet zakon o proračunu
RS za leto 1997.

12. Dodatna pojasnila lahko zainteresi-
rane organizacije dobijo na Uradu za infor-
miranje pri Matjažu Keku in Lidiji Herek,
tel. 1250-111.

Urad vlade RS za informiranje

Št. 631-08/97 Ob-3054

Na podlagi 27. člena zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), pravil-
nika o raziskovalnih programih za uresniče-
vanje nacionalnih ciljev (Ur. l. RS, št.
35/94), 1. člena uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijs-
tva ter proizvodnje hrane v prvih devetih
mesecih leta 1997 (Ur. l. RS, št. 42/97) Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo ter Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Republike Slovenije objavljata
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razpis
raziskovalnih projektov ciljnega
raziskovalnega programa Zemlja

(Kmetijstvo in podeželje) za leto 1997s
tematskim naslovom “Evropa I.”

I. Vsebinski okvirji razpisa
Namen ciljnega raziskovalnega progra-

ma Zemlja (Kmetijstvo in podeželje) je raz-
viti znanstveno in tehnično osnovo za izva-
janje (kjer je potrebno), dograjevanje, nad-
zor ter prilagajanje novim razmeram Strate-
gije razvoja slovenskega kmetijstva (državni
zbor: 1993). S tem programom nosilci izvr-
šne oblasti povprašujejo po interdisciplinar-
nih in problemsko naravnanih raziskoval-
nih projektih, ki bi dali konkretne rešitve
razpisanih srednje in dolgoročnih gospodar-
skih, ekoloških ali socialnih problemov v
slovenski pridelavi hrane ter razvoju in ohra-
nitvi podeželja. Država z razpisi tudi vzpod-
buja učinkoviti prenos izkušenj, rešitev ter
novosti iz globalnega v nacionalno okolje,
ali oblikovanje razvojno raziskovalne ino-
vacije. Letošnji tretji po vrsti razpis je te-
matsko zaokrožen na vprašanja prilagajanja
kmetijstva zahtevam vključitve Slovenije v
Evropsko unijo. Država išče raziskovalno
podporo za uspešnejše vključevanje kme-
tijstva v skupni trg in skupno kmetijsko po-
litiko. Učinkovitost, konkurenčnost na eni
strani ter socialno ravnovesje in okoljevars-
tvena naravnanost na drugi strani so pred-
nostni cilji tega razpisa, h katerim lahko
raziskovalne skupine prispevajo s ponudbo
svojih idej in njihovo izvedbo na zastavlje-
ne splošne okvirje po posameznih prednost-
nih vsebinah razpisa. Prijava se lahko nana-
ša bodisi na posamezne prednostne vsebine
ali zajema sklop večih vprašanj.

II. Razpisani sklopi

A) Analize in informacijske podlage
predpristopnega prilagajanja

1. Opredelitev problema
Prilagajanje zahtevam in delovanju skup-

ne kmetijske politike ter skupnega trga pred-
videva odgovorne odločitve nosilcev kme-
tijske politike, poslovnih subjektov in kme-
tijskih pridelovalcev. Njihove odločitve so
lahko podprte z jasnimi analizami učinkov
in posledic vključevanja ter neodvisno opre-
delitvijo razvojnih možnosti in zavor. V in-
tegracijske postopke vključena raziskoval-
na sfera lahko pomembno pripomore k splo-
šnemu uspešnemu vključevanju Slovenije.
Primerne raziskave lahko prispevajo tudi k
splošnemu boljšemu razumevanju proble-
mov evropskega povezovanja. Gre pa v tem
primeru za raziskave z jasno opredeljenimi
nalogami, ki zahtevajo vrhunsko usposob-
ljenost raziskovalcev in uporaben ter pri-
merno predstavljen rezultat raziskave. Raz-
pisane so predvsem teme z agrarno eko-
nomsko in pravno vsebino, ki pa v velikem
delu vključujejo tudi široka znanja kmetij-
skih tehnologij in varstva okolja.

2. Prednostne vsebine raziskav

– Analitične podlage za pogajalska iz-
hodišča za predpristopna pogajanja z Evrop-
sko unijo na področju kmetijstva in razvoja
podeželja.

– Razvoj modelov za simulacijo učinkov
liberalizacije mednarodne trgovine s hrano
za slovensko kmetijstvo (CEFTA, WTO,
spremembe skupne kmetijske politike EU).

– Opredelitev okoljevarstvene politike
kmetijstva v skladu s kriteriji in standardi
EU. Analiza ureditve področja in predlog
prilagajanja. Okoljevarstveni program za
slovensko kmetijstvo (po posameznih proi-
zvodih, strukturni ukrepi, standardi, organi-
ziranje, vloga države in proizvajalcev).

– Opredelitev prilagoditvene kmetijsko
strukturne politike. Analize in opredelitve
posameznih ukrepov. Razvoj analitičnega
modela za proučevanje in spremljanje učin-
kov kmetijske strukturne politike. Analiza
in razvoj koncepta politike za hribovska,
gorska in kraška območja.

– Ekonomija obsega: opredelitev ciljnih
velikosti kmetijskih gospodarstev po proi-
zvodih, načinov povezovanja pridelave in
predelave ter trženja primerjalno z regijami
EU.

– Konkurečnost slovenske živilske indu-
strije s poudarkom na možnostih predelave
domače surovine.

– Razvoj konceptov gospodarskega or-
ganiziranja in povezovanja pridelovalcev in
predelovalcev ob upoštevanju specifik po-
sameznih panog.

– Analiza možnosti in opredelitev prav-
no sistemskih in sistemskih ukrepov za raz-
voj oblik povezovanja na zadružnem princi-
pu.

– Opredelitev koncepta organizacije in
vsebine slovenskega kmetijskega sklada.

– Študija vpliva ključnih ekonomskih,
socioloških in socialnih dejavnikov na od-
ločanje mladih kmetov za kmetovanje v po-
gojih gospodarjenja v obdobju intenzivnega
prilagajanja slovenskega gospodarstva in še
posebej kmetijstva odprtemu trgu in vstopu
v EU. Razvoj informacijskega sistema za
učinkovito spremljanje strukture kmečkih
gospodarjev in dejavnikov, ki vplivajo na
njihove poklicne in gospodarske odločitve.

– Razvoj in zasnova preverjanja kmetij-
skih pridelkov in živilskih proizvodov kot
tudi zgraditve sistema nacionalnih referenč-
nih in drugih imenovanih preskusnih labo-
ratorijev za področje uradne kontrole pri-
merljive zakonodaje EU.

– Nekateri pravno-sistemski vidiki har-
monizacije agroživilske zakonodaje. Večje
komparativne zakonodajne analize. Zbira-
nje virov in njihova sistematska razvrstitev
in prikaz.

B) Kmetijski pridelki in živilski proi-
zvodi, konkurenčnost in kakovost

1. Opredelitev problema
Živilska industrija spada med pomem-

bnejše gospodarske panoge Slovenije. Ob
vključevanju Slovenije v evropske integra-
cije pa je uspešnost vključevanja kmetijstva
v veliki meri odvisna od konkurenčne spo-
sobnosti živilske industrije. Celotno panogo
je potrebno usposobiti, povečati njeno učin-
kovitost in izgraditi proizvodno-predeloval-
ne verige, v katerih bodo domače kmetijske
surovine v obliki visoko kakovostnih živil-
skih izdelkov našle pot do domačega in
evropskega kupca. Pri tem kaže ciljno us-
meriti tudi nova biotehnološka znanja, kate-
rih konkretna uporabnost v slovenskih raz-
merah še izostaja.

Veliko pa raziskovalne skupine lahko nu-
dijo pri razvoju in prenosu standardov, po-
membnih za dvig kakovosti in vključitev v
skupni trg. Podpreti tudi kaže raziskave s

področja prehrane ljudi, ki lahko dodatno
prispevajo k dvigu kakovosti in uspešnosti
živilske industrije. Kakovost in varnost ži-
vil postajata vse pomembnejša v smislu zaš-
čite porabnikov. Da bi tem zahtevam zado-
stili, je potrebno podrobno poznavanje koli-
čine, razpoložljivosti in učinka posameznih
komponent živil. Preskusni postopki in ana-
litika živil predstavljajo osnovo za vredno-
tenje kakovosti in varnosti živil. Uvajanje
merilno sledljivih preskusnih metod igra po-
membno vlogo pri proučevanju živil in ugo-
tavljanju njihove ustreznosti s predpisi in
oznakami.

2. Prednostne vsebine raziskav
– Uporaba biotehnoloških postopkov za

razvoj živil z zaželjenimi lastnostmi in mož-
nostmi razvoja v živilski industriji. Upora-
ba v Sloveniji pridelanih surovin. Izboljša-
ve postopkov, surovin s ciljem višje kako-
vosti in učinkovitejše prodaje. Tudi druge
oblike znanstvene podpore razvoju živilske
tehnologije, optimiranje sedanjih in razvoj
novih proizvodnih procesov v skladu s po-
trebami potrošnikov, standardi kakovosti
EU, ekonomsko učinkovitostjo postopkov,
diverzifikacijo proizvodov, okoljevarstveno
primernost.

– Študij dejavnikov in kriterijev kako-
vosti pri različnih proizvodnjah agroživil-
skih proizvodov. Razvoj metod, tehnologij
in indikatorjev za merjenje in uravnavanje
vseh kazalcev kakovosti (fiziološki, senzo-
rični, zdravstveni, tehnološki,…) s poseb-
nim ozirom na harmonizacijo s standardi
EU.

– Aromatika posameznih značilnih sort
in klonov vinske trte v posameznih pridelo-
valnih območjih pri uporabi različnih teh-
nologij predelave.

– Raziskave prehranskih navad, razvoj
metod in pridobitev podatkov za spremlja-
nje potrošnje agroživilskih proizvodov.

– Analize posameznih trgov proizvodov
visoke kakovosti v povezavi s pričakovanji
potrošnikov, naravnimi in regionalnimi da-
nostmi in prednostmi in v luči zakonodaje
EU (geografsko poreklo, blagovne znamke,
specifični certifikati, biološka pridelava hra-
ne).

– Možnosti povečanja porabe domačih
kmetijsko, živilskih proizvodov vrhunske
kakovosti. Opredelitev in razvoj novih di-
verzificiranih kmetijskih in živilskih proi-
zvodov ter tržnih niš z opredelitvijo in opti-
miranjem tehničnih in ekonomskih proi-
zvodnih okvirjev s posebnim poudarkom na
ekonomski učinkovitosti in varstvu okolja.

– Razvoj in podpora preskusnih postop-
kov in metod za spremljanje, analizo in pod-
poro živilski industriji na področju prehra-
ne ljudi. Biološki, fizikalno-kemijski, sen-
zorični, mikrobiološki, ekonomski, okolje-
varstveni in drugi vidiki.

C) Kmetijstvo, učinkovitost in okolje
1. Opredelitev problema
S sprejemom strategije razvoja sloven-

skega kmetijstva in s procesi prilagajanja
Slovenije standardom Evropske unije so se
bistveno povečale tudi potrebe po intenziv-
nejšem razvoju znanstvenih in tehničnih os-
nov za ekonomsko učinkovitejšo in okolju
bolj prijazno pridelavo hrane. Dobro orga-
nizirana informacijska podpora je nujna za
učinkovito spremljanje, nadzor in ukrepa-
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nje v kmetijski politiki. Z razpisom naroč-
nik želi doseči dvoje: tudi z raziskavami
podpreti dvig učinkovitosti in konkurenč-
nosti slovenskega kmetijstva na eni strani in
na drugi usmerjati kmetijstvo v okolju pri-
jazne tehnologije in postopke. Oba koncep-
ta se ne izključujeta, temveč se lahko pojav-
ljata v različnih oblikah. Tudi pridelava hra-
ne po klasičnih ekonomskih kriterijih (kon-
centracija, specializacija) ne sme
nedopustno obremenjevati okolja, oblike
ekološkega kmetijstva morajo biti ekonom-
sko učinkovite. Predvsem kmetijsko okolje-
varstveno raziskovanje v Sloveniji ne po-
kriva potreb na tem področju, zato mu daje-
mo s tem razpisom poseben poudarek. Vs-
top v EU bo po sedanjih ocenah prinesel
tudi spremembe v ekonomski atraktivnosti
posameznih panog, zaradi enostranskega
razvoja imamo že danes dokaj neuravnote-
ženo prehransko bilanco. Razvoj nekaterih
panog kmetijstva in prestrukturiranje dru-
gih je tudi eden od temeljnih pogojev uspe-
šnega vključevanja v skupnost, zato tudi
razpis podpira nekatere raziskave v tej sme-
ri. Vključevanje v skupni trg daje poseben
poudarek prilagajanju na fito-sanitarnem in
veterinarskem in zootehničnem področju.
Slovenija izvaja že vrsto strokovnih nalog,
ki pa zahtevajo tudi dodatno raziskovalno
podporo.

2. Prednostne vsebine raziskav
– Analize in izboljšave pomembnih last-

nosti kmetijskih rastlin in domačih živali
(genotipske in fenotipske izboljšave) pose-
bej za proizvodnjo visoke kakovosti in za
biološko kmetijstvo.

– Razvoj tehnoloških postopkov v kme-
tijski pridelavi, ki zahtevajo nižjo porabo
materialnih sredstev in prispevajo k dvigu
kakovosti pridelkov in živilskih izdelkov,
omejevanje negativnih posledic kmetijske
proizvodnje na okolje ter izboljšanje delov-
nih postopkov in olajšanje dela z uvedbo
naravnim danostim prilagojene kmetijske
mehanizacije. Poudarek na prilagoditvi pri-
delave predelavi.

– Naravovarstveni in ekonomski učinki
biološkega (ekološkega ali tudi organske-
ga) kmetovanja. Opredelitev načinov uvaja-
nja in kontrole biološkega načina kmetova-
nja in proizvodnje zdrave hrane rastlinske-
ga in živalskega izvora (standardizacija
proizvodnih postopkov) ter razvoj koncepta
tržnih sistemov za prodajo posameznih proi-
zvodov. Možnost prehoda iz konvencional-
nega v ekstenzivne oblike tradicionalnega,
integriranega ali biološkega kmetovanja.
Možnosti kmetovanja na območjih z nara-
vovarstvenimi omejitvami (parki, …).

– Opredelitev načinov varovanja narav-
nih virov pomembnih za kmetovanje (tla,
talna voda, zrak) z vidika resorja (formalno
in neformalno varstvo, usmeritve v EU,
predlogi novih ukrepov).

– Razvoj sortnega preizkusništva v skla-
du s predpisi in pravili EU. Učinkovitejši in
EU prilagojeni sistemi kontrole in selekcije
domačih živali. Genetsko spremenjeni or-
ganizmi (GSO). Razvoj in prenos metod za
testiranje. Opredelitev nadzora prometa z
GSO.

– Zdravstveno varstvo rastlin: razvoj in
prenos hitrih, zanesljivih, ekonomsko učin-
kovitih standardnih metod za določitev, nad-

zor in kvantifikacijo škodljivih snovi in or-
ganizmov (izpostavljamo predvsem razvoj
identifikacijskih metod (PCR) za bakterije
in viruse ter vseh drugih metod, ki so po-
trebne za hitro prilagajanje standardom EU).
Ocena gospodarskih, tehnoloških in okolje-
varstvenih posledic novih (vnešenih ali pri-
seljenih) bolezni in škodljivcev rastlin in
plevelov; razvoj tehnično in okoljevarstve-
no sprejemljivejših postopkov za njihovo
omejevanje ali iztrebljenje. Proučevanje raz-
širjenosti karantenskih škodljivih organiz-
mov v Sloveniji.

– Monitoring ostankov fitofarmacevtskih
sredstev v tleh in podtalnici na intenzivnih
kmetijskih območjih. Nadaljnji razvoj ne-
kemičnih ali kemično varčnejših postopkov
(integrirani sistemi) varstva rastlin (prouči-
tev uravnavanja plevelov z mehanskimi po-
stopki; npr uporaba česal v strninah, genet-
ska rezistenca, biološke metode zatiranja).

– Analiza podatkovnih zbirk, toka po-
datkov in informacij potrebnih za sodobno
rejo domačih živali. Proučitev alternativnih
metod kontrole proizvodnje živali. Posne-
tek in analiza stanja, predlog optimiranja
informacijskih baz.

– Zdravstveno varstvo domačih živali:
razvoj metod in analitičnih postopkov, ki
omogočajo modernizacijo tega področja v
skladu s kriteriji in standardi EU. Ocena
okoljevarstvenih učinkov in učinkov za
zdravje ljudi in sredstev za zdravstveno
varstvo domačih živali.

– Razvoj učinkovitejših tehnoloških po-
stopkov prireje mleka na kmetijah (zgrad-
be, postopki, mehanizacija, krmljenje, pre-
hrana, management) v smeri manjše porabe
proizvodnih virov, višje kakovosti produk-
tov in povečanje črede (ekonomski in oko-
ljevarstveni učinki).

– Proučevanje etoloških problemov ži-
vali in njihov vpliv na kakovost proizvo-
dov.

– Izboljšanje načinov rabe travinja (teh-
nologije rabe naravnega in sejanega travi-
nja, planinska paša).

– Analiza in primerjava sistemov obram-
be in zavarovanja kmetijske pridelave pred
naravnimi ujmami.

D) Večnamenskost kmetijstva
1. Opredelitev problema
V Sloveniji bodo tudi v bodoče pretežen

del kmetijske pridelave pokrivale mešane in
dopolnilne kmetije in imele pomembno vlo-
go pri ohranitvi in razvoju podeželja. Po-
trebni so novi ukrepi, ki bodo v skladu s
sprejetimi zakonskimi dokumenti ohranje-
vali deželo poseljeno in socialno ter gospo-
darsko vitalno. Evropska unija s svojimi pri-
stopi pri regionalni politiki lahko nudi pri-
merno osnovo za oblikovanje slovenske re-
gionalne politike. Ta mora v večji meri kot
doslej skrbeti za skladnejši razvoj sloven-
skih regij, obenem pa mora biti naravnana
tako, da omogoča učinkovito in uspešno in-
tegracijo v skupne programe Evropske uni-
je. Ena od pomembnih funkcij kmetijstva je
tudi ohranjanje kulturne krajine. V zadnjih
letih je prišlo do večjega opuščanja kmetij-
ske pridelave v hribovskem, gorskem in
kraškem svetu. Zaraščanje travinja postaja
vedno bolj pereči družbeni problem. Pri-
manjkuje vedenja in podatkov o teh proce-
sih, pa tudi možnosti učinkovitega delova-

nja države še niso opredeljena, zato naroč-
nik povprašuje po raziskavah, ki bi se celo-
vito lotile problema zaraščanja kmetijskih
površin. V sklepnem delu pa država pov-
prašuje po raziskavah, ki bi podprle razvoj
dopolnilnih dejavnosti (predelava domačih
produktov, žagarstvo, obdelave lesa, gor-
ništvo, ponudba športnih aktivnosti) lahko
izboljšajo dohodkovni položaj slovenskega
malega kmeta in njegove družine ter lahko
ob primernem razvoju v ekonomskem po-
menu celo presežejo primarno dejavnost. Ob
tem izpostavimo tudi potencialne možnosti
neposredne prodaje doma pridelanih in pre-
delanih živil in pijače. Prodaja “domačih
izdelkov”, ki bi po zgledu nekaterih razvi-
tejših sosednjih dežel lahko dopolnjevala
dohodek iz kmetijstva in dodatno zaposlila
delovno silo na domu. Poznavalci ugotav-
ljajo, da razvoj direktne prodaje in dopol-
nilnih dejavnosti nasploh šepa predvsem na
področju ekonomskega povezovanja ponud-
be in vzpodbujanja povpraševanja (trženje)
produktov te dejavnosti.

2. Prednostne vsebine raziskav
– Opredelitev (gospodarskih, socialnih,

ekoloških in drugih) indikatorjev in prido-
bitev ustreznih podatkov za tipološko členi-
tev podeželjskih območij, ki bodo omogo-
čala opredelitev regionalne politike po kri-
terijih Evropske unije. Tipologija in določi-
tev območij. Pilotska študija ključnih
problemov, strukturnih gibanj, razvojnih
možnosti in zavor ter potrebnih ukrepov dr-
žave na izbranem območju. Prevzeti stan-
dardi, kriteriji in postopki (LEADER pri-
stop) Evropske unije.

– Analiza programa in projektov celost-
nega razvoja podeželja (CRPOV) z vidika
razvojne politike podeželja EU in koncipi-
ranje nadaljnjega delovanja tega programa.

– Problem opuščanja rabe kmetijskih po-
vršin. Identifikacija nazadujočih območij na
ravni države z opredelitvijo vzrokov in vr-
ste procesov. Koncept ukrepov za prepreče-
vanje zaraščanja. Detaljne vzorčne študije
procesov, dejavnikov in možnosti obvlado-
vanja.

– Pomen kmetovanja za obstoj kulturne
dediščine na podeželju, analiza možnih
ukrepov.

– Opredeliti gospodarsko, socialno in
kulturno vlogo dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah v razvoju podeželja (kmečki turi-
zem, domača obrt, gozdarstvo, varstvo oko-
lja, komunalne storitve,…). Predlagati eko-
nomske razvojne in organizacijske koncep-
te in modele trženja dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah. Neposredna prodaja kmetij-
sko-živilskih produktov na kmetiji (modeli,
pogoji, učinki).

III. Razpisni pogoji
A) Oblika in rok prijave
Predlog projekta mora biti podan na

predpisanem obrazcu za izvajalce ciljnih ra-
ziskovalnih programov v skladu s predpisa-
nimi merili. Obrazce z navodili je mogoče
dvigniti od dneva objave do prijavnega roka
pri vratarju Ministrstva za znanost in tehno-
logijo, Ljubljana, Slovenska 50.

1. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj -
za razpis CRP Zemlja” morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo, Sloven-
ska 50, Ljubljana. Ovojnica s ponudbo mo-
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ra prispeti na naslov ne glede na vrsto pre-
nosa pošiljke do vključno 15. septembra
1997 do 14. ure.

2. Nepravočasnih in nepravilno oprem-
ljenih oziroma oddanih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prijavite-
ljem.

3. Odpiranje ponudb bo 19. septembra
1997 ob 10. uri opravila komisija za odpira-
nje ponudb na sedežu Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
50.

4. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
projektov v 30 dneh po odpiranju ponudb
oziroma sprejemu proračuna RS za leto
1997.

B) Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

2. Odgovorni nosilec projekta mora iz-
polnjevati pogoje za odgovornega nosilca
raziskovalnega projekta predpisane z 29. in
30. členom zakona o raziskovalni dejavno-
sti (Ur. l. RS, št. 8/91).

3. Predloge projektov ocenjujejo ustrez-
na telesa obeh resornih ministrstev, imeno-
vana na predlog obeh ministrov. Ciljno, raz-
pisno usmerjenost in relevanco posameznih
predlogov vrednoti Ministrstvo za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano. Znanstveno ka-
kovost raziskovalnih skupin določajo recen-
zenti ekspertskega sistema Ministrstva za
znanost in tehnologijo po kriterijih za apli-
kativne in razvojne raziskave (informacije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, pra-
vilnik o pogojih in metodologiji izbora in
financiranja projektov temeljnega in aplika-
tivnega raziskovanja ter razvoja - Ur. l. RS,
št. 5/94). Izvajanje postopka z vidika dispo-
zicije CRP Zemlja usklajuje in nadzira pro-
gramski odbor CRP Zemlja.

4. Pri izboru projektov bodo imeli pred-
nost predlogi raziskav, ki bodo s kvalifici-
ranostjo predlagateljev, opredelitvijo prob-
lemov, raziskovalnim pristopom, finančno
ponudbo in časovnim načrtom obetali učin-
kovito doseganje zgoraj navedenih ciljev po
razpisanih tematskih sklopih in ob upošte-
vanju dispozicije CRP Zemlja (Kmetijstvo
in podeželje). Prednost bodo imeli prijavi-
telji, ki bodo za izvajanje razpisane temati-
ke oblikovali projektne skupine, sestavljene
interdisciplinarno in medinštitucionalno.
Prednost bodo imeli prijavitelji, ki so že
uspešno izvedli razvojno raziskovalne pro-
jekte, in ki bodo v reševanje nakazanih vlog
uspeli vključiti tudi mednarodno priznane
strokovnjake in skupine. Oblika sodelova-
nja ni predpisana (mednarodni projekti, kon-
zultacije, demonstracije). V vlogi je potreb-
no natančno opisati tudi na kakšen način
bodo rezultati predstavljeni. Prednost bodo
imeli projekti, ki bodo v obliki informacij-
skih podlag, študij, javnih predstavitev, no-
vih postopkov ali proizvodov fazno in za-
ključno doprinesli k uspešnejšem vključe-
vanju slovenskega kmetijstva v evropske in-
tegracije.

C) Ostalo
Dodatne informacije o razpisu posredu-

jeta Alijana Pogačnik, svetovalka ministra
na Ministrstvu za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Slovenska 50, telefon 13 11 107,

telefaks 13 24 140 in Jana Erjavec, podse-
kretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33,
telefon 178-91-23.
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 60201-20/97-1 Ob-3053

Na podlagi 73. in 74. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Ur. l. RS, št. 12/96), 10. člena
zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96), 61. in
67. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur.
l. RS, št. 72/93, 57/95 in 14/95), Občina
Kamnik, oddelek za družbene dejavnosti,
objavlja

javni natečaj
za izbor koncesionarja za izvajanje
javne službe na področju predšolske
vzgoje na območju Občine Kamnik
I. Oddelek za družbene dejavnosti Obči-

ne Kamnik objavlja javni natečaj za izbiro
najboljšega ponudnika za izvajanje javne
službe na področju predšolske vzgoje na
območju Občine Kamnik in sicer v obsegu,
dnevnega programa oziroma poldnevnega
programa pod pogoji, ki jih opredeljujeta
14. in 34. člen zakona o vrtcih.

II. Na javni natečaj se lahko prijavijo
vzgojno-izobraževalni in drugi zavodi, pod-
jetja in druge organizacije, ki so vrtci, ki
imajo organizirane vrtce, ali želijo organi-
zirati vrtec.

Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za
določen čas, za dobo 5 let.

III. Prijavam, ki morajo biti v skladu z
zakonom o organiziranju in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter zakonom o vrt-
cih, poleg ponudbe, priložena tudi dokazila
o izpolnjevanju zakonskih pogojev iz 33.
člena zakona o organiziranju in financira-
nju vzgoje in izobraževanja in 40. člena
zakona o vrtcih ter.

- dokazilo o izpolnjevanju pogojev pred-
pisanih za strokovne delavce,

- dokazilo o izpolnjevanju pogojev pred-
pisanih za prostor in opremo v javnem vrtcu.

IV. Pri izboru bodo imeli prednost kan-
didati, ki bodo zagotavljali izvajanje javne
službe na področju predšolske vzgoje na
območju naselij v Tuhinjski dolini.

V. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo biti oddane v zapečateni ovojnici na
naslov: Občina Kamnik, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Glavni trg 24, Kamnik s
pripisom: “Ne odpiraj - ponudba” in “kon-
cesija - vrtci”.

Pri izbiri koncesionarja bodo upošteva-
ne le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncendenta pris-
pele v tridesetih dneh po objavi v Uradnem
listu RS.

VI. Občina Kamnik odstopi koncesio-
narju objekta podružnične šole v Šmartnem
in v Lokah. Za najem teh objektov bo Obči-
na Kamnik s koncesionarjem sklenila us-
trezno najemno pogodbo.

VII. Z najugodnejšim ponudnikom, ki
bo izpolnjeval pogoje, in ki bo ponudil naj-
ugodnejše pogoje za cenejšo, zlasti pa kva-
litetnejšo izvedbo razpisanega programa, bo
sklenjena pogodba o koncesiji, za dobo naj-
manj 5 let in bo lahko tudi podaljšana.

VIII. Vse dodatne informacije lahko in-
teresenti dobijo na oddelku za družbene de-
javnosti Občine Kamnik.

IX. O izbiri koncesionarja bodo ponud-
niki obveščeni najkasneje v 15 dneh po od-
piranju ponudb.

X. Izbranemu koncesionarju bo izdana
odločba in na njeni podlagi po pravnomoč-
nosti sklenjena koncesijska pogodba.

Občina Kamnik

Ob-2998

Sklad stavbnih zemljišč občine Celje ob-
javlja na podlagi 48., 51. in 52. člena zako-
na o stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS, št.
18/84, 32/85 in 33/89) in skladno s pogoji
zazidalnega načrta Glazija (Ur. l. SRS, št.
31/84, 27/90, 23/91, 89/93) – projekt št.
193/91-93 RC Celje

javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča za

izgradnjo dveh poslovno-stanovanjskih
objektov

1. Predmet oddaje je stavbno zemljišče
del parc. št. 684, k.o. Celje za izgradnjo
objektov.

Objekt Velikost funkc. Neto koristna

zemljišča  površina objekta

K 1 1700 m2 2240 m2

K 2 1580 m2 1800 m2

Predvidena objekta sta štirietažna – klet,
pritličje, nadstropje in izkoriščena podstre-
ha. Zasnova objektov predvideva vertikalno
delitev objekta – vsak del je samostojna
enota, s svojimi vertikalnimi komunikacija-
mi z garažnimi in servisnimi prostori v kle-
ti, poslovnim prostorom v kleti, poslovnim
prostorom v pritličju ter stanovanji v nad-
stropju in izkoriščeni podstrehi. Poslovni
prostori ne bodo gostinski lokali in dejav-
nosti, ki so stanovalcem moteče.

Ponudnik mora izdelati idejni projekt za-
zidave in ga predložiti skupaj s ponudbo.
Projekt mora biti skladen z veljavnim ZN
GLAZIJA, (Ur. l. RS, št. 45/96).

2. Cena stavbnega zemljišča iz 2. točke
je izračunana na dan 31. 5. 1997 in znaša:

– odškodnina za zemljišče 4.643 SIT za
m2 funkcionalnega zemljišča,

– priprava stavbnega zemljišča 2.275 SIT
za m2 funkcionalnega zemljišča,

– oprema stavbnega zemljišča 31.796 SIT
za m2 koristne površine objekta.

Skupna cena stavbnega zemljišča znaša
za:

– objekt K 1 82,983.640 SIT,

– objekt K 2 68,163.240 SIT.

V gornji ceni ni zajeta odškodnina za
spremembo namembnosti kmetijskega zem-
ljišča (Ur. l. RS, št. 9/90), prav tako niso
zajeti prispevki za priključitev na naprave
individualne komunalne rabe.

 Cena zemljišča in sorazmerni del strošk-
ov za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča se valorizira skladno z indeksom
rasti cen industrijskih izdelkov pri proizva-
jalcih Republike Slovenije – pomožna pro-
izvodnja gradbenega materiala, ki ga vsak
mesec objavlja Zavod Republike Slovenije
za statistiko na dan sklenitve pogodbe.
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3. Rok plačila stavbnega zemljišča in
stroškov urejanja je 15 dni po podpisu po-
godbe o oddaji predmetnega zemljišča.

4. Plačilo je treba zavarovati z bančno
garancijo. Instrument zavarovanja je treba
predložiti ob podpisu pogodbe.

5. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 30 dni po pravno-
močni odločitvi komisije za oddajo stavb-
nega zemljišča.

6. Rok za začetek gradnje je leto, rok za
dokončanje pa tri leta po podpisu pogodb o
oddaji stavbnega zemljišča.

7. Davek na promet nepremičnin plača
uspeli investitor.

8. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v 15
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Sklad
stavbnih zemljišč občine Celje, Trg Celj-
skih knezov 9 – z oznako »za javni razpis
Glazija«.

Ponudbi priložite:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša

10% od izračunane vrednosti glede na inve-
stitorjevo ponudbo in mora biti nakazana na
ŽR Sklada stavbnih zemljišč občine Celje
št. 50700-654-112. Neuspelemu ponudniku
bomo le-to vrnili v 8 dneh po končanem
javnem razpisu, uspelemu pa po poračunu
ali pri plačilu cene zemljišča po pogodbi o
oddaji. Če uspeli ponudnik ne sklene po-
godbe, varščina zapade,

– dokazila, ki prinašajo prednost pri iz-
boru, to je višja ponudbena cena za zem-
ljišča, višja vplačana varščina, kvaliteten
program s projektom, ki se najbolj vklaplja
na vhodu v mesto, krajši rok izgradnje.

Pravočasno prispele in vsebinsko ustrez-
ne ponudbe bo obravnavala komisija za od-
dajo stavbnih zemljišč pri Skladu stavbnih
zemljišč v 10 dneh po preteku razpisnega
roka ter o izboru obvestila vse ponudnike,
ki se bodo nanj prijavili.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Skladu stavbnih zem-
ljišč občine Celje, tel. št. 484-822, 441-413.

Sklad stavbnih zemljišč
občine Celje

komisija za oddajo
stavbnih zemljišč

Občine Celje

Ob-3032

Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana v
skladu z njenim statutom objavlja

ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar KGZ

Gabrovka, z.o.o. – v stečaju, Gabrovka 7,
Gabrovka za odkup 12 rednih delnic Slo-
venske zadružne kmetijske banke, d.d.,
Ljubljana.

Delnice se ponujajo po ceni 451.410 SIT
za eno delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun proda-
jalca št. 50105-690-13266 in izročitvijo del-
niške listine v posest.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Slovenske
zadružne kmetijske banke, d.d., Ljubljana,
kateri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 15 dni od dneva objave
tega oklica.

Delničarji banke, ki imajo v skladu z
določili statuta prednostno pravico odkupa,
morajo upoštevati določila zakona o bankah
in hranilnicah, po katerih lahko posamezni
delničar pridobi več kot 15% delnic s pravi-
co do upravljanja banke, le s predhodnim
soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve in jih zbira Slovenska zadružna kmetij-
ska banka, d.d., Ljubljana, Sektor zaklad-
ništva, Miklošičeva 4, Ljubljana.

Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana

Št. 11/97 Ob-3033

Ljubljanska Zastavljalnica, d.d., Reslje-
va 6, Ljubljana, objavlja

drugo javno dražbo
za prodajo osebnega avtomobila Opel

Tigra
Predmet prodaje je naslednja premični-

na:

– osebni avto Opel Tigra 1,6 16V, leto
izdelave: 1995, moč motorja: 78KW/1598
ccm, št. prev. km: 500, neregistriran, dodat-
na oprema.

Dodaten opis in stanje avtomobila je raz-
vidno iz cenilnega zapisnika sodnega izve-
denca.

2. Izklicna cena za premičnino, ki je
predmet prodaje znaša 1,449.000 SIT.

Javna dražba bo 28. 7. 1997 ob 17. uri na
sedežu prodajalca.

3. Pogoji za udeležbo na dražbi in pro-
dajni pogoji:

– na dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Predstavniki pravnih oseb
morajo predložiti pisno pooblastilo družbe;

– varščina za resnost kupca in udeležbo
na dražbi znaša 10% izklicne cene. Pravne
osebe vplačajo varščino na žiro račun
50101-601-58676 pri APP, najmanj dan
pred pričetkom dražbe. Fizične osebe vpla-
čajo varščino na blagajni prodajalca najka-
sneje do 16. ure na dan prodaje;

– najnižji ponudek nad izklicno ceno je
20.000 SIT;

– najugodnejši ponudnik je dolžan skle-
niti pogodbo o nakupu in poravnati kupnino
najkasneje v roku 3 dni po zaključeni draž-
bi, sicer se šteje da odstopa od nakupa in pri
tem izgubi pravico do vplačane varščine;

– prometni davek plača kupec;

– za prodano premičnino velja klavzula
»videno-kupljeno«, zato se kasnejše rekla-
macije ne upoštevajo;

– varščina se kupcu, ki uspe na dražbi
všteje v kupnino, ostalim se varščina vrne
na blagajni prodajalca oziroma v roku 3 dni
na žiro račun brez obresti.

4. Predmet prodaje je na ogled pri depo-
nentu premičnine: Avtomarket Črnuče, Du-
najska 421, Ljubljana-Črnuče vsak dan od
8. do 16. ure. Cenilni zapisnik je na voljo
pri deponentu premičnine ali na sedežu
družbe med rednim delovnim časom.

Vse dodatne informacije so na voljo na
sedežu Ljubljanske Zastavljalnice, d.d., vsak
dan med 8. in 12. ter 13. in 16. uro od
ponedeljka do petka ali po tel. (061)
1319-008, 314-691, 1327-115.

Ljubljanska Zastavljalnica d.d.

Ob-3082

Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec,
na podlagi sklepa seje občinskega sveta z
dne 14. 12. 1995 ponovno razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo stavbnega zemljišča

1. Občina Žalec odda stavbno zemljišče
parc. št. 112 – stavbišče 803 m2, del zem-
ljišča parc. št. 389/1 – njiva ca. 217 m2, del
zemljišča parc. št. 389/3 – njiva ca. 9 m2,
del zemljišča parc. št. 384/2 – travnik
ca. 125 m2 in del zemljišča 389/5 – sadov-
njak ca. 35 m2, vse k.o. Petrovče, za gradnjo
poslovno-stanovanjskega prizidka k Osnov-
ni šoli Petrovče z zunanjo ureditvijo, ki po-
sega poleg navedenih parcel tudi na zem-
ljišče parc. št. 384/5 in 384/1, iste k.o.

Za gradnjo je izdelana lokacijska doku-
mentacija št. LD-35-18/97 z dne 3. 7. 1997
in bo zanjo pridobljeno lokacijsko dovolje-
nje.

2. Namembnost objekta je poslovno-sta-
novanjski objekt, členjenega granita
P+2+M s tlorisom zunanjih dimenzij:
33,80 × 20,80 m.

Pritličje: lokali, prostori za potrebe os-
novne šole (garderobe za višje razrede, pral-
nica, delavnica).

I. nadstropje: učilnica in knjižnica za po-
trebe osnovne šole, poslovna dejavnost (pro-
stor ambulante zdravnika, zobozdravnika,
lekarne in pisarne),

II. nadstropje: ureditev stanovanjskih
prostorov.

Mansarda: ureditev stanovanjskih pro-
storov.

V celotnem objektu je namenjenih okoli
320 m2 za potrebe osnovne šole (del P + del
1. nadstropja).

3. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik,
ki bo ponudil večjo površino zgrajenih pro-
storov za potrebe osnovne šole brezplačno
v zameno za oddano stavbno zemljišče. Us-
peli ponudnik mora sam pridobiti tehnično
dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za
gradnjo obravnavanega objekta in zagoto-
viti izgradnjo objekta z izdelano fasado in
zunanjo ureditvijo do 1. septembra 1998.

4. Prijave na javni razpis morajo ponud-
niki poslati priporočeno v zaprti kuverti v
roku 15 dni po dnevu objave tega razpisa v
Uradnem listu RS na naslov: Občina Žalec,
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, z oznako “po-
nudba na razpis – prizidek k Osnovni šoli
Petrovče – Ne odpiraj”.

5. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan od zadnjega dneva roka za oddajo
ponudbe ob 12. uri v sejni sobi Občine Ža-
lec.

6. Vse potrebne dodatne informacije in
razpisno dokumentacijo dobijo interesenti
pri tajniku Občine Žalec.

7. O izbiri ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Žalec

Ob-3086

Na podlagi sklepa 57. redne seje uprav-
nega odbora Veletrgovine Vema export-im-
port, d.d., Maribor, Tržaška c. 65, z dne
7. 7. 1997 se objavi
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin,

in sicer:
1. stoječih na parc. št. 565/5, vl. št. 675,

k.o. Razvanje, in sicer:

A) Poslovno-trgovski-skladiščni prostori
v pritličju skupne površine do 8,074,30 m2,
z možnostjo nakupa manjših kvadratur po
dogovoru oziroma na osnovi etažnega pro-
jekta.

Pričakovana cena je 1.100 DEM/m2.

B) Poslovno-trgovski prostori v I. nad-
stropju poslovne stavbe – skladiščni prosto-
ri v skupni površini do 6.485,85 m2, z mož-
nostjo nakupa manjših kvadratur po dogo-
voru oziroma na osnovi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 900 DEM/m2.

C) Pisarne v I. nadstropju poslovne stav-
be v skupni površini do 211,44 m2, z mož-
nostjo nakupa manjše kvadrature po dogo-
voru oziroma na osnovi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 1,450 DEM/m2.
2. Zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

na parc. št. 563/7, vl. št. 670, k.o. Razvanje,
v izmeri 552 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.

3. Pokriti jekleni nadstrešek pri vratarni-
ci s pripadajočim zemljiščem v Mariboru,
Tržaška c. 65, ki stoji na delu parc. št. 563/5,
vl. št. 670, k.o. Razvanje, v izmeri
122,72 m2.

Pričakovana cena je 500 DEM/m2.

Pogoji javnega zbiranja ponudb

Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične
osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji, priporočeno v zaprti kuverti z označ-
bo “Nepremičnine”. Prijavi na razpis je po-
trebno priložiti potrdilo o vplačani varščini,
ki znaša 10% navedene izklicne cene za
posamezno nepremičnino. Varščino je po-
trebno poravnati na žiro račun podjetja Ve-
trans, d.o.o., Maribor, Tržaška c. 65, št.
51800-601-57481, odprt pri Agenciji za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje, po-
družnica Maribor, ali na kakšen drug nev-
tralni žiro račun po predhodnem dogovoru s
prodajalcem nepremičnin. Varščino je po-
trebno vplačati najkasneje do zaključka zbi-
ranja ponudb s pripisom “varščina”. Varšči-
na je plačljiva v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila.

Javno zbiranje ponudb velja do 5. 8.
1997.

Pisna ponudba mora vsebovati predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz registra št. 1 in 6 za prav-
ne osebe ali overjeno fotokopijo potrdila o
državljanstvu Republike Slovenije za fizič-
ne osebe ter potrdilo o vplačilu varščine.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Veletrgovine Vema export-import, d.d., Ma-
ribor, Tržaška c. 65, dne 8. 8. 1997, ob 12.
uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Na nepremičninah poslovnega objekta
pod št. 1 (A, B, C) je vpisana zastavna pra-
vica na listi C. Kupnina je plačljiva v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila. Prodajalec se ne

obvezuje skleniti pogodbe s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo kupnino. Prodajalec bo
pri izbiri najugodnejšega ponudnika upo-
števal ponujeno ceno, način plačila, veli-
kost nakupa, tehnološko zaokroženost ter
druge elemente ponudbe. Posamezne nepre-
mičnine se lahko kupujejo tudi po delih ozi-
roma dva ali več kupcev en etažni del.

Prodajne pogodbe bodo postale veljavne
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
ja RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrezno soglasje v skladu z drugim
odstavkom 44. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

Nepremičnine prodajamo po načelu “vi-
deno-kupljeno”. Prometni davek, druge da-
jatve in stroške prenosa lastništva plača us-
pešni ponudnik-kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po sprejemu obvestila
o izbiri, kupnino pa mora plačati v roku 8
dni od dneva sklenitve kupoprodajne po-
godbe. Prevzem nepremičnin bo mogoč ta-
koj po plačilu celotne kupnine. Vplačana
varščina se šteje v kupnino.

Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina neobrestovano vrnjena v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru s Slaničem po tel. 062/305-211.

Veletrgovina Vema, d.d.,
Maribor

Ob-3063

Tima Holding, d.d., Svetozarevska 10,
Maribor objavlja na podlagi sklepa skupšči-
ne družbe z dne 23. 5. 1997

javno dražbo
za prodajo poslovnih prostorov v dru-

gem nadstropju stavbe Svetozarevska 10 v
Mariboru, stoječe na parcelni št. 1701/3 k.o.,
Maribor Grad, ti poslovni prostori pa so v
naravi pisarne št. 210, 211, 224, 225, 226,
227 in 228, v izmeri 168,16 m2 neto površi-
ne, in sejna soba št. 216 ter 217, v izmeri
103,6 m2 neto površine, s pripadajočimi
skupnimi prostori.

Pisarne in sejna soba, ki so predmet pro-
daje, so oddane v najem in zasedene z na-
jemniki. Za vse navedene prostore imajo
upravičenci predkupno pravico.

Izklicna cena za m2 neto površine pisar-
ne znaša 1.650 DEM in za m2 neto površine
sejne sobe 1.450 DEM. Kupnina je plačljiva
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

Javna dražba bo dne 26. 8. 1997 ob 9. uri
v poslovnih prostorih družbe Tima Holding,
d.d., Svetozarevska 10, Maribor, soba št.
205/II.

Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe, ki so registrirane v Republiki
Sloveniji, in vse fizične osebe, ki imajo slo-
vensko državljanstvo, oziroma njihovi poob-
laščenci, ki se morajo pred pričetkom javne
dražbe izkazati z veljavnim pooblastilom
ter so pred pričetkom javne dražbe predlo-
žili dokazilo o plačani varščini v višini 10%
od izklicne cene na žiro račun št.
51800-601-63914 pri APP RS, podružnica
Maribor, s pripisom “varščina”.

Najugodnejši ponudnik je dolžan skleni-
ti pogodbo o nakupu v 5 dneh po opravljeni
javni dražbi, celotno kupnino pa plačati v 8
dneh po sklenitvi pogodbe.

Vplačana varščina se všteje v kupnino,
neuspeli ponudniki pa dobijo vplačano varš-
čino brezobrestno vrnjeno v 3 dneh po
opravljeni dražbi. Če najugodnejši ponud-
nik ne bo sklenil pogodbe in plačal celotne
kupnine v navedenih rokih, se šteje, da je od
pogodbe odstopil in vplačana varščina za-
pade v korist prodajalca.

Navedena nepremičnina se proda s klav-
zulo “videno-kupljeno” in se zato kupec od-
poveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi z
morebitnimi napakami na kupljeni nepre-
mičnini.

Prometni davek in vse stroške v zvezi s
prenosom nepremičnine plača kupec.

Ogled nepremičnine je možen po pred-
hodni najavi po tel. 062/20-991, kjer lahko
interesenti dobijo dodatna pojasnila.

Tima Holding, d.d.

Ob-3072

Ljubljanska banka – Banka Domžale,
d.d., Domžale, v skladu s statutom Ljub-
ljanske banke – Banke Domžale, d.d., Dom-
žale, objavlja ponudbo, ki jo je banki posre-
doval delničar Trak, Tovarna trakov in ela-
stike, d.d., Slovenska c. 85, Mengeš, Dom-
žale

za odkup
– 1.394 rednih delnic LB – Banke Dom-

žale, d.d., Domžale.

Delnice se ponujajo po ceni 13.300 SIT
za eno delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun proda-
jalca št. 50120-601-30047.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Ljubljanske
banke – Banke Domžale, d.d., ki v roku 15
dni od dneva objave tega oklica v Uradnem
listu RS pisno sporočijo banki, da sprejema-
jo ponudbo.

Delničarji LB – Banke Domžale, d.d., ki
imajo v skladu z določili statuta LB – Banke
Domžale, d.d., Domžale, prednostno pravi-
co odkupa, morajo upoštevati določila za-
kona o bankah in hranilnicah, po katerih
lahko posamezni delničar pridobi več kot
15% delnic s pravico do upravljanja banke,
le s predhodnim soglasjem Banke Slove-
nije.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica v Uradnem listu RS.

LB – Banka Domžale, d.d.

Ob-2989

Družba Roboplast, Podjetje za grafično
dejavnost in marketing, d.o.o., Ljubljana,
Litostrojska 40, je dne 4. 3. 1997 sprejela
sklep, da se osnovni kapital družbe v zne-
sku 2,773.000 SIT zniža na 1,500.000 SIT.

Skladno z določbo 454. člena zakona o
gospodarskih družbah pozivamo upnike, da
se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo, ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapi-
tala.
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Ob-3096

Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič, ki
jo zastopa župan Pavel Rupar, preklicuje
preklic štampiljk, ki je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 41, z dne 11. VII. 1997,
pod št. 1001, Ob-2962, ker je med postop-
kom do objave preklica Ustavno sodišče Re-
publike Slovenije v ustavni pritožbi s skle-
pom št. Up-201/97, z dne 4. 7. 1997, zadr-
žalo izvajanje ugotovitvenega sklepa Ob-
činskega sveta občine Tržič št.
443-22-6-1997 in na njegovi podlagi spre-
jete sklepe.

Občina Tržič ne prevzema nobenih ob-
veznosti iz naslova podpisanih pogodb, iz-
danih naročilnic ali podpisanih drugih do-
kumentov, ki bodo žigosani s štampiljkami,
ki izvirajo iz objave št. 1001, Ob-2962 v
Uradnem listu RS, št. 41 z dne 11. VII.
1997.

Ob-3034

Prodajalna »Kekec«, Radman Velimir,
s.p., Kranjska Gora, Borovška 82 preklicuje
priglasitveni list št. 14-0396/94 z dne 29. 6.
1994 MŠO 5892667.

Ob-3089

Adriatic zavarovalna družba, PE Ljub-
ljana, Tržaška 118 preklicuje police:
1-AO-01: 342869, 404563, 377050, 390659,
390691, 365353.80370, 342942, 390983,
AA-PON-01: 111352, 122400, Zelene kar-
te: 308742, 307247, 395057, 360841,
308174, 308175, 319292, 360645, 380109,
71911, 238426, 238427, 369136, 320078,
400075, 238635, Se-Ži-95: 9630, 12562,
7842, Z-3: 62915, 105584, 105586, OZ-3:
81112, 81113, 81167-81175, 81187, 81189,
1-N: 15885, 1-TZ-94:7915.

Ob-3090

Slovenica, zavarovalna hiša, d.d., pre-
klicuje police: nezgoda št. 1-0000600,
1-0001082 do 1-0001086, bela polica
1018552, pobotnice št. 1-0000706,
1-0000711, 1-0000712, 1-002586 do
1-002589 in 1005632, zelene karte 1029638,
1028292, 1039084, 1039085, 1041250 in
1046501 do 1046520, AO št. 030077.

Balant Jožef-Peter, Prušnikova 51, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list opravilna
št. 14-0757/95, matična št. obrata 5468166.
s-43170

Fujan Stanislav, Polje pri Vodicah 3, Vo-
dice, preklicuje obrtno dovolenje, št.
033223/1272/00-37/1995, izdano dne 6. 3.
1995. s-43072

Furst Andreja, Cesta v Log 19, Bistrica,
preklicuje priglasitveni list št. 064-3315/95.
m-1516

HYPO leasing, Dunajska 103, Ljublja-
na, preklicuje uradno potrdilo za registraci-
jo vozila št. 2554 za vozilo Mercedes Benz,
tip Sprinter 212 D furgon, št. šasije
WDB9024621P671979, št. motorja
60298000089700. s-43296

Kocjančič Brigita, Zg. Kungota 47, Zgor-
nja Kungota, preklicuje priglasitveni list št.
065-0271/94. m-1376

Krajec Janez, Cesta na postajo 21, Bre-
zovica, preklicuje odločbo o obrtnem dovo-
ljenju št. 033404/1698/00-37/1995, izdana
6. 3. 1995. s-43139

Kravanja Jure, Babno 17 B, Celje, prek-
licuje priglasitveni list opravilna št. 03-350/
96, mat. št. obrata 5667209, datum vpisa 17.
9. 1996. g-43157

Kravos Jolanda, Gradišče 45, Ajdovšči-
na, preklicuje priglasitvenega lista št.
01-0712/95, matična št. 5864669 za SAFIR,
Kravos Jolando s.p. g-43018

Mohar Tomaž, Kajuhova 23, Slovenska
Bistrica, preklicuje priglasitveni list št.
50-1083/95. m-1407

Motalin Irena, Stari log 48, Pragersko,
preklicuje priglasitveni list, št. 50-0653/94.
m-1394

Najdič Cvetka, Titova cesta, Slovenska
Bistrica, preklicuje priglasitveni list št.
50-1425/96. m-1413

Polutnik Andrej, Kraigherjeva 6, Vele-
nje, preklicuje priglasitveni list, št.
54-0490-94. p-43058

Potočar Karolina, Preska 12, Grosuplje,
preklicuje štampiljko kvadratne oblike z na-
pisom KONI, d.o.o., trgovina in gostinstvo,
Preska dvori 8, Grosuplje. s-43204

Potočar Karolina, Preska 12, Grosuplje,
preklicuje štampiljko kvadratne oblike z na-
pisom KONI, d.o.o., - posredovanje in rent
a car, Preska 12, Grosuplje. s-43205

Purjan Andrija, Goriška 7, Maribor,
preklicuje priglasitveni list št. 064-0940/94.
m-1369

Rizvić Husein, Ulica borca Petra 11,
Ljubljana, preklicuje obrtno dovolenje, št.
037879/2511/00-34/1995, izdano dne 6. 3.
1995. s-43174

TAMIA, d.o.o., Tržaška 47, Ljubljana,
preklicuje štampiljko okrogle oblike z napi-
som TAMIA, d.o.o., Tržaška 47, 1000 Ljub-
ljana in številko 2 v sp. delu žiga. g-43248

Potne listine

Abdić Mersudin, Poljanski nasip 56,
Ljubljana, potni list št. AA 144891, izdala
UE Ljubljana. s-43103

Absec Peter, Levičnikova 2/a, Ljublja-
na, potni list št. BA 521338. s-43254

Alkhatib Said Aljoša, Ob Sotočju 16,
Ljubljana, potni list št. AA 243816. s-43213

Arko Darja, Ul. Dušana Mravljaka 11,
Maribor, potni list št. AA 299646. p-43199

Arko Marija, Ul. Dušana Mravljaka 11,
Maribor, potni list št. AA 370395. p-43198

Barbič Alojzija, Senična vas 13 a, Meži-
ca, potni list št. AA 352135, izdala UE Rav-
ne na Koroškem. g-43109

Bezlaj Mojca, Stara cesta 2/a, Metlika,
potni list št. AA 099479. p-43152

Bone Marjan, Zgornji Duplek 13, Spod-
nji Duplek, potni list št. AA 108522, izdala
UE Maribor. p-43076

Borak Marija, Majaričeva 10, Maribor,
potni list št. BA 117254, izdala UE Mari-
bor. p-43007

Brajdič Vesna, Šmihel 77, Novo mesto,
potni list št. BA 019787, izdala UE Novo-
mesto. p-43022

Brlan Matjaž, Triglavska 38, Ljubljana,
potni list št. BA 499720. s-43309

Cankar Uroš, Pristava 31, Polhov Gra-
dec, potni list št. BA 187502. s-43275

Cilenšek Katja, Veluščkova 2, Koper,
potni list št. AA 513218. g-45038

Cvetko Darko, Ločica ob Savinji 31, Ža-
lec, potni list št. BA 51962, izdala UE Ža-
lec. p-43062

Čatić Dražen, B. Babnik 24, Ljubljana,
potni list št. AA 830104, izdala UE Ljublja-
na. s-43074

Čatić Žarko, B. Babnik 24, Ljubljana,
potni list št. AA 830083, izdala UE Ljublja-
na. s-43073

Čremošnik Jernej, Ul. Frankolovskih žr-
tev 13, Celje, potni list št. AA 378030, izda-
la UE Celje. g-43035

Dema Avdyl, Borštnikova 41, Maribor,
potni list št. BA 504063. p-43196

Depoli Marjan, Puhova 3, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 66668, izdala UE Ljubljana.
s-43037

Domenis Aljoša, C. Prekomorskih bri-
gad 2, Šempeter pri G., preklicuje maloob-
mejno prepustnico št. AI 030549. p-43194

Domenis Aljoša, C. Prekomorskih bri-
gad 2, Šempeter pri G., potni list št. AA
550231. p-43193

Drašak Tine, Župančičeva 2, Kranj, pot-
ni list št. BA 025787, izdala UE Kranj.
p-43019

Duga Bajram, Markova 1, Celje, potni
list št. BA 388115. g-43244

Erveš Marija, Dalmatinova 4, Radenci,
potni list št. AA 185277. p-43230

Fičur Franc, Ul. ob vratih 13, Izola, prek-
licuje maloobmejno prepustnico št. AI 414,
izdala UE Izola. p-43176

Filipčič Jožica, Bojsno 35, Globoko, pot-
ni list št. AA 883041 izdala UE Brežice.
p-45004

Izgubljene listine
preklicujejo
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Franc Benjamin, Cesta Tavčarja 8, Jesen-
ice, potni list št. BA 299742. p45045

Gaberšček Metod, Jožeta Štruklja 9,
Šmartno pod Šmarno goro, potni list št.
AA604273. s-43242

Gavramović Dušan, Maistrov trg 13,
Kranj, potni list št. BA 280925, izdala UE
Kranj. p-43075

Gazvoda Tanja, Portoroška 9, Novo me-
sto, potni list št. BA 208487. g-43247

Gec Teo, Tina Ujevića 7, Zagreb, potni
list št. AA 155658. g-43122

Gorkič Roman, Celovška 134, Ljublja-
na, potni list št. AA 321150. s-43129

Gros Ana, Na šancah 33, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. AA 608026, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-43016

Gros Stanko, Na šancah 33, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 608025, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-43017

Grozdanović Aleksandra, Kidričeva 7 a,
Maribor, potni list št. BA 504969, izdala
UE Maribor. p-43071

Hammer Damijan, Šentilj 104 c, Šentilj,
potni list št. BA 354058, izdala UE Pesnica.
p-43087

Has Sandra, Titova 54 a, Slovenska Bi-
strica, potni list št. AA 75640. p-43236

Henigman Jože, Trubarjeva 9, Ribnica,
potni list št. BA 18403, izdala UE Ribnica.

s-43042

Hercog Marijana, Medvedova 33, Mari-
bor, potni list št. BA 570331, izdala UE
Maribor. p-43005

Hoti Driton, Strunjan 85/b, Portorož, pot-
ni list št. AA 507422. g-43201

Hočevar Klemen, Adamičeva 11, Gro-
suplje, potni list št. AA 551763. s-43238

Hren Kristjan, Cigaletova 8, Ljubljana,
potni list št. AA 060963. s-43128

Hribernik Franc, Ul. Janka Ulriha 5, Ve-
lenje, potni list št. AA 14219, izdala UE
Velenje. p-43047

Humar Renato, Tolminskih puntarjev 2,
Nova Gorica, preklicuje maloobmejno pre-
pustnico št. AI 80367. p-43157

Humar Štefanija, Gosposvetska 27 c,
Maribor, potni list št. AA 570920, izdala
UE Maribor. p-43092

Ivoš Živko, Ul. Alojza Valenčiča 4, Izo-
la, potni list št. AA 205017, izdala UE Izo-
la. p-43051

Jakomin Viktor, Benčičeva 4, Koper,
potni list št. BA 232410. g-43297

Japelj Boštjan, Delavska c. 43, Kranj,
potni list št. BA 615775, izdala UE Kranj.
s-43218

Jelenc Rok, Ševlje 50, Škofja Loka, pot-
ni list št. AA 330573, izdala UE Škofja Lo-
ka. s-43058

Kajtazović Zemir, Resljeva 48, Ljublja-
na, potni list št. AA 450742, izdala UE Ljub-
ljana. s-43004

Kavaš Alojz, Na Kamni 7, Odranci,
Črenšovci, potni list št. AA 239312. p-43178

Kavčič Radoš, Tabor 54, Dornberk, pot-
ni list št. BA 330431. g-43298

Kekić Jure, Ul. Istrskega odreda 27 a,
Divača, potni list št. AA 205032, izdala UE
Izola. p-43112

Klaut Darjo, Cvetlična 14, Šempeter pri
G., potni list št. AA 399552. g-43251

Kobe Jurij, Rimska 7, Ljubljana, potni
list št. AA 3213. s-43108

Kocman Igor, Jerova vas 14, Grosuplje,
potni list št. BA 310529. s-43214

Kolar Marija, Zg. Duplek 10 a, Spodnji
Duplek, potni list št. BA 210036, izdala UE
Maribor. p-43006

Kolednik Zoran, Pivola 88, Hoče, potni
list št. AA 6237, izdala UE Maribor.
p-43082

Korošec Terezija, Rakova steza 3/a,
Frankolovo, potni list št. AA 749922.
p-43159

Kostić Đorđe, Ul. Tončka Dežmana 6,
Kranj, potni list št. AA 924402, izdala UE
Kranj. s-43256

Kotnik Robert, Preserje 24, Preserje, pot-
ni list št. AA 332556. p-43155

Kovač Robert, Miklošičeva 1/c, Domža-
le, potni list št. AA 115781, izdala UE Dom-
žale. s-43148

Košir Bojan, Ljubljanska 72, Domžale,
potni list št. AA 124753. s-43211

Krajać Igor, Partizanska 23, Tržič, potni
list št. AA 055672. p-43153

Kristan Reihard, Grajska 22, Bled, potni
list št. BA 446105, izdala UE Bled. g-43299

Krpič Terezija, Sodišinci 10 a, Tišina,
potni list št. AA 542277, izdala UE Murska
Sobota. p-43054

Lah Alojz, Vogrsko 37 a, Volčja Draga,
potni list št. AA 468941, izdala UE Nova
Gorica. p-43113

Lapanja Jure, Bratovševa pl. 38, Ljub-
ljana, potni list št. BA 617044. s-43260

Lasbacher Vesna, Šentiljska 37, Mari-
bor, potni list št. BA 181003. p-43018

Levačič Marjana, Plečnikova 15, Mari-
bor, potni list št. BA 297236, izdala UE
Maribor. p-43110

Ljucovič Tomo, Kokrski breg 1 a, Kranj,
potni list št. BA 469744, izdala UE Kranj.
p-43086

Lonbaver Goran, Linhartova 68, Ljub-
ljana, potni list št. AA 939038, izdala UE
Ljubljana. s-43025

Lutar Jožef, Gasilska 6, Odranci, Čren-
šovci, preklic potnega lista št. BA 300902,
ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 11/97.
p-43160

Luznar Alen, Bilečanska 2, Ljubljana,
potni list št. AA 18484. s-43241

Maglica Majda, Pod Brajdo 7, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI 10934.
p-43227

Mahne Dušan, Ilirska 13, Jagodje, Izola,
maloobmejno prepustnico št. 2222-8744, iz-
dala UE Izola. p-43093

Majcenovič Tanja, Trg svobode 15, Rav-
ne na Koroškem, potni list št. BA 485045.
g-43231

Marinček Tugomir, Pot na Fužine 25,
Ljubljana, potni list št. AA 463657, izdala
UE Ljubljana. s-43106

Matuš Lado, Murova 1, Jesenice, potni
list št. BA 618170. s-43308

Maver Ivan, Lokev 110, Divača, potni
list št. AA 28526, izdala UE Sežana.
p-43043

Mavrel Stanislav, Trg svobode 15, Rav-
ne na Koroškem, potni list št. BA 217508,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-43243

Miketič Ivan, Žuniči 13 a, Adlešiči, pot-
ni list št. AA 552250, izdala UE Črnomelj.
p-43046

Miketič Jože, Žuniči 13 a, Adlešiči, pot-
ni list št. AA 162944, izdala UE Črnomelj.
p-43044

Miketič Marica, Žuniči 13 a, Adlešiči,
potni list št. AA 486739, izdala UE Črno-
melj. p-43045

Miketič Zdenka, Žuniči 13 a, Adlešiči,
potni list št. AA 486375, izdala UE Črno-
melj. p-43191

Mikuž Špela, Ševnica 19, Mirna, potni
list št. BA 464702. s-43215

Mirtič Peter, Ul. Gorenjskega odreda 8,
Kranj, potni list št. AA 925378, izdala UE
Kranj. p-43179

Mlakar Dunja, Brezula 54 a, Zreče, pot-
ni list št. BA 669. p-43192

Molk Denis, Tovarniška c. 20, Logatec,
potni list št. BA 428442, izdala UE Logatec.
s-43030

Naranđa Nada, Clevelandska 43, Ljub-
ljana, potni list št. AA 448193, izdala UE
Ljubljana. s-43111

Nikolić Vladica, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, potni list št. AA 826545, izdala UE
Ljubljana. s-43029

Obrul Borut, Gabrovlje 12/b, Slovenske
Konjice, potni list št. BA 353431, izdala UE
Slovenske Konjice. p-43008

Ocepek Matej, Novi dom 13, Trbovlje,
potni list št. BA 625730, izdala UE Trbov-
lje. s-43102

Ostojič Željko, Sp. Škofije 147, Škofije,
potni list št. BA 177422. g-43300

Ostojič Željko, Sp. Škofije 147, Škofije,
maloobmejno prepustnico št. AI 13112.
g-43301
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Ostreuch Marija Elizabeta, Migojnice
118, Žalec, potni list št. BA 323335.
p-43167

Pajtler Tanja, Malečnik 14, Maribor, pot-
ni list št. AA 136423. p-43165

Papež Sonja, Petelinjek 46, Novo mesto,
potni list št. AA 954520. g-43191

Pavlin Tomaž, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, potni list št. AA 153385, izda-
la UE Nova Gorica. p-43151

Pavlinc Simon, Ul. oktobrske revolucije
41, Izola, potni list št. AA 507735, izdala
UE Izola. p-43050

Pavšek Taškov Meta, Rozmanova 10,
Ljubljana, potni list št. AA 315675, izdala
UE Ljubljana. s-43083

Pačnik Barbara, Vitanje 146/a, Sloven-
ske Konjice, potni list št. AA 472873, izdala
UE Slov. Konjice. p-43004

Pekovec Roman, Studor 18, Srednja vas,
potni list št. AA 629950, izdala UE Radov-
ljica. g-43230

Perčič Stanislav, Beblerjev trg 6, Ljub-
ljana, potni list št. BA 172299. s-43290

Peterlin Stanislav, Valvazorjev dvor 8,
Grosuplje, potni list št. AA 318258, izdala
UE Grosuplje. s-43033

Petrić Simon, Zelena pot 15, Ljubljana,
potni list št. BA 331346, izdala UE Ljublja-
na. s-43179

Pečan Renata, Drulovka 43, Kranj, potni
list št. BA 447120, izdala UE Kranj. s-43142

Podlipnik Robert, Ribčev Laz 73 a, Boh.
jezero, potni list št. AA 187024, izdala UE
Radovljica. g-43112

Podrekar Alenka, Bistrica Kovorska 57,
Tržič, potni list št. BA 179415. p-43247

Polovič Stanislav, Ribji trg 7, Ljubljana,
potni list št. BA 43838, izdala UE Ljublja-
na. s-43055

Potokar Bogdan, Bevkova 4, Dobrovo,
potni list št. AA 780263, izdala UE Nova
Gorica. p-43108

Potokar Bogdan, Bevkova 4, Dobrovo,
maloobmejno prepustnico št. AI 91010, iz-
dala UE Nova Gorica. p-43109

Potočnik Primož, Plešičeva 43, Ljublja-
na, potni list št. AA 817974, izdala UE Ljub-
ljana. s-43052

Raspor Gregor, Ul. Ivana Kosovela 17,
Ajdovščina, potni list št. BA 77453, izdala
UE Ajdovščina. g-43163

Razpet Franc, Gornji Novaki 30, Idrija,
potni list št. BA 250364. p-43154

Repa Jožef, Meljski dol 22, Maribor, pot-
ni list št. AA 860322. s-43311

Repas Sonja, Klanc 22, Celje, potni list
št. BA 420407, izdala UE Celje. g-43159

Repenšek Karmen, Rore 13, Ljubno, pot-
ni list št. AA 192366, izdala UE Mozirje.
p-43074

Rodić Dušan, C. 24. junija 72, Ljublja-
na, potni list št. BA 14837, izdala UE Ljub-
ljana. s-43086

Rojnik Andraž, Graška gora 21, Podgor-
je pri Slov. Gradcu, potni list št. AA 997321.
g-43212

Roter Jasmina, Podlog 49, Žalec, potni
list št. AA 102581. p-43242

Rugelj Anja, Jerneja Petriča 17, Ljublja-
na, potni list št. BA 478923. s-43041

Rugelj Zdenka, Jerneja Petriča 17, Ljub-
ljana, potni list št. BA 164638. s-43040

Rupnik Aleš, Gregorčičeva 6, Dobrovo,
potni list št. AA 199395. g-43262

Sancin Žiga, Cankarjeva 24, Maribor,
potni list št. BA 603983. p-43228

Savanovič Danijela, Svetosavska 10,
Ljubljana, potni list št. AA 592206. s-45034

Savić Dušan, Gradnikove brigade 47,
Nova Gorica, potni list št. BA 122603.
g-43245

Schumet Tanja, Krekova 12, Komenda,
potni list št. AA 377597, izdala UE Kamnik.
s-43116

Simič Tatjana, Lepodvorska 23, Ljublja-
na, potni list št. AA 978646. s-43161

Sinic Jožef, Motovilci 2 a, Grad, potni
list št. AA 914480. p-43238

Slekovec Dominik, Črešnjevci 38, Gor-
nja Radgona, potni list št. AA 994358, izda-
la UE Gornja Radgona. p-43111

Soln Darinka, Vezovškova 43, Ljublja-
na, potni list št. BA 17415, izdala UE Ljub-
ljana. s-43085

Spačal Vanja, Na Vojščici 57, Kostanje-
vica na Krasu, potni list št. BA 165708,
izdala UE Nova Gorica. g-43110

Sredojević Branko, Kališka 18, Kranj,
potni list št. BA 594534, izdala UE Kranj.
s-43104

Stamatović Tomica, Gradišče 17 b, Vrh-
nika, potni list št. BA 529372, izdala UE
Vrhnika. s-43158

Starc Danilo, Tomaj 88, Dutovlje, ma-
loobmejno prepustnico VS, št. AI 76800.
p-43211

Starc Danilo, Tomaj 88, Dutovlje, potni
list št. AA 914878. p-43212

Stojanović Tihomir, Radvanjska 23, Ma-
ribor, potni list št. BA 90275, izdala UE
Maribor. p-43090

Strojan Gašper, Žavcerjeva 18, Ljublja-
na, potni list št. BA 290152, izdala UE Ljub-
ljana. s-43105

Svet Marjanca, Kaplja vas 28, Žalec, pot-
ni list št. AA 864604, izdala UE Žalec.
p-43063

Svete Eva, Mošnje 68, Radovljica, potni
list št. BA 653838, izdala UE Radovljica.
g-43019

Šalamun Andrej, Trg revolucije 6A,
Trbovlje, potni list št. AA 270190. s-45019

Šajn Tomaž, Kolodvorska 13, Pivka, pot-
ni list št. AA 671179, izdala UE Postojna.
p-43080

Šarfer Ferdinand, Selnica 42, Ceršak,
potni list št. AA 805758. m-1305

Šilak Darko, Grajska cesta 6, Orehova
vas, potni list št. BA 283553, izdala UE
Maribor. p-43038

Škerjanec Marija, Kraška 2 a, Izola, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 83050, izdala
UE Izola. p-43077

Škorja Tatjana, Pod Bellevuem 29, Ro-
gaška Slatina, potni list št. AA 295230.
p-43200

Škrbec Nevenka, Podlubnik 154, Škofja
Loka, potni list št. AA 148906, izdala UE
Škofja Loka. s-43078

Šmid Filip, Frankovo nas 67, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 13128, izdala UE Škof-
ja Loka. s-43280

Šneberger Matjaž, Kermaunerjeva 17,
Ljubljana, potni list št. AA 592769. s-43310

Šnut Drago, Jablance 25 a, Zgornja Ko-
rena, potni list št. AA 392499. p-43210

Šter Milan, Mlakarjeva 65, Trzin, potni
list št. AA 44741. g-43249

Štravs Marija, Jablance 25, Zgornja Ko-
rena, potni list št. AA 392500. p-43213

Štular Aleš, Snakovška 1, Križe, potni
list št. AA 191003, izdala UE Tržič. s-43172

Šućur Mladen, Črtomirova 29, Ljublja-
na, potni list št. BA 561432. s-43253

Tomasovič Roza, Ul. Šercerjeve brigade
18, Maribor, potni list št. BA 407551.
p-43209

Tratnik Marija, Ul. Janeza Puharja 2,
Kranj, potni list št. AA 797416, izdala UE
Kranj. s-43226

Tratnik Srečko, Ul. Janeza Puharja 2,
Kranj, potni list št. AA 798465, izdala UE
Kranj. s-43225

Turk Karmen, Hruševje 45, Postojna,
potni list št. BA 580146, izdala UE Postoj-
na. p-43084

Tušek Tomaž, Pot na Zavrte 30, Cerkno,
potni list št. BA 427754, izdala UE Idrija.
p-43085

Valant Janez, Alpska 15, Bled, potni list
št. AA 576767, izdala UE Radovljica.
g-43246

Vaupotič Milan, Radizel Framska 11,
Orehova vas, potni list št. BA 107763.
p-43197

Verdev Tomaž, Cankarjeva 2, Radenci,
potni list št. AA 941985. p-43229

Vilfan Marta, Ravne 16, Tržič, potni list
št. BA 112190, izdala UE Kranj. p-43246

Vincoletto Norma, Bertoki 12, Sermin,
Koper, maloobmejno prepustnico št. AI
24810, izdala UE Koper. p-43021
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Vodjević Jovo, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, potni list št. AA 592046. s-43287

Vrečko Breda, Sevnigova 14, Šmartno,
potni list št. BA 314631, izdala UE Ljublja-
na. s-43048

Waschl Luznar Alenka, Bilečanska 2,
Ljubljana, potni list št. BA 454577. s-43240

Zupan Izidor, Marentičeva 8, Ljubljana,
potni list št. AA 878640. s-43228

Žabota Marjana, Zbigovci 78, Gornja
Radgona, potni list št. AA 994007, izdala
UE Gornja Radgona. p-43002

Žirovnik Igor, Jenkova 6, Slovenska Bi-
strica, potni list št. AA 868107. p-43235

Županc Albertina, Mali Kamen 1, Kr-
ško, potni list št. AA 477142, izdala UE
Krško. p-43091

Druge listine

Abram Silvester, Cesta v staro vas 3,
Postojna, zaključno spričevalo Srednje ste-
klarske šole, ki ga je izdal Center strokov-
nih šol Ljubljana št. 2/77. s-43028

Abramovič Jasminka, Rjava c. 2 a, Ljub-
ljana, 5 delnic št. 00305600, izdala banka
Mercator. s-43258

Adanič Gregor, vozniško dovoljenje, št.
11268. p-43057

Arh-Zagoričnik Ivana, Tržaška 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 891064, št. reg. 162291. s-43160

Arhar Jože, Prušnikova 65, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 241200, št. reg. 17677. s-43180

Arnuš Peter, Grušova 3, Pernica, zaključ-
no spričevalo OŠ Malečnik, izdano leta
1979. m-1335

Arslanagić Alma, Dunajska 391, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šen-
tvid, izdano leta 1993. s-43210

Asani Šukri, Smetanova 54, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 79375.
m-1309

BAŠA-Iskra Dora, Novokračine 40, Jel-
šane, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne
lesne šole v Novi Gorici. g-43069

Babič Maja, Zg. Duplek 143 a, Spodnji
Duplek, izkaz o šolskem uspehu do leta
1995, izdala OŠ Duplek. m-1315

Bajde Drago, Mali Hrib 4 b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 4111,
izdala UE Kamnik. s-43022

Bajrić Ahmet, Koželjeva 8 a, Ljubljana,
delovno knjižico. s-43094

Bančič Marko, Petrovičeva 34, Ljublja-
na, zavarovalne police na št. 430724, ki jih
je izdala Zavarovalnica Tilia. s-43236

Bančič Marko, Petrovičeva 34, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 261426, št. reg. 146668. s-43237

Belčič Željko, Ul. Staneta Severja 3, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92860. m-1307

Berdnik Bojan, Loče 61, Loče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9163. p-43169

Berginc Marjan, Kajuhova 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 8666. p-43206

Bergles Nada, Titova 85, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 546936,
izdala UE Jesenice. g-43278

Berglez Boštjan, Zavrstnik 16, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
S 1035271, izdala UE Litija. s-43123

Bevčič Anita, Kal 20, Pivka, delovno
knjižico. p-43067

Bončina Leonida, Trnava 45, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S901982. Borštar Marija, Glogovica 2, Šen-
tvid pri Stični, 6 delnic na št. 00321311, ki
jih je izdala M banka. p-43220

Braghiroli Jožefa, Ul. Bratov Rozman 4,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu,
ki ga je izdal Center strokovnih šol , št. 789,
19. 6. 1970 na ime Lapajne Jožefa. s-43099

Braghiroli Jožefa, Ul Bratov Rozman 4,
Ljubljana, potrdilo tečaja teh. risarjašt. 2, ki
ga je izdala Delavska univerza 28. 5. 1970.
s-43100

Bračika Matej, Ul. Milana Majcna 11,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, izdala UE Novo mesto. g-43076

Brezec Zdenko, Klaričeva 4, Koper, po-
lice obveznega zavarovanja za os. avto št.
0411366. g-43198

Breznik Janez, Zavrh 60, Voličina, de-
lovno knjižico. m-1384

Breznik Stanko, Zg. Porčič 130, Sveta
trojica, zav. police Zavarovalne družbe
Adriatic, št. 0428837 0428839. m-1383

Brglez Brigita, Vrhole 45, Zgornja Lož-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.18614. g-43136

Bric Sebastjan, Cankarjeva 24, Nova Go-
rica, listino. g-43154

Brunčič Minja, Igriška 10, Maribor, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Tabor I Maribor, izda-
no leta 1982. m-43292

Bukvič Branko, Brestovec 38 b, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
14404, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-43064

Bulat Bogdan, Pod Plevno 14 a, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu avto-
mehanika, ki ga je izdala poklicna šola Šk.
Loka dne 2. 9. 1969. g-43009

Bučan Aleš, Štantetova 30, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 102193 pri
SO Maribor. m-1379

Cerjak Matjaž, Bukošek 69, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehnične
strojne šole Krško, št. 1844, izdano leta
1984. g-43070

Cunilo Jernej, Brest 38, Ig, izkaz o šol-
skem uspehu, izdala Osnovna šola Sostro.
s-43026

Čakarmiš Ana, Cesta 18. aprila 3, Vipa-
va, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
831273. g-43184

Čakarmiš Dušanka, Cesta 18. aprila 3,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 831296. g-43185

Čarvič Velida, Teharska 128, Celje, spri-
čevalo, št. 24864. p-43201

Čavničar Stanislav, Grabe 9, Središče ob
Dravi, spričevalo za poklicnega voznika
Strojne kmet. šole Maribor, izdano leta
1978. m-1331

Čavničar Stanislav, Grabe 9, Središče ob
Dravi, zaključno spričevalo Strojne kmet.
šole Maribor, izdano leta 1978. m-1330

Čehovin Bojan, Bevkova 1, Izola, dupli-
kat izpita za vodenje čolna, št. 01-05-411/
1-1983, izdan 14. 7. 1983. g-43130

Černac Nevija, Mladinska 26, Izola, za-
varovalno polico št. 383388. g-43199

Černac Nevja, Mladinska 26, Izola, voz-
niško dovoljenje, št. 8109. g-43188

Černivec Marjan, Kettejeva 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 56953,
izdala UE Maribor. m-1409

Černoša Nataša, Ivanuševa 3, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, št. 14976.
p-43060

Čerpnjak Suzana, Bodonci 130, Bodon-
ci, spričevalo, št. 650, ki je bilo izdano leta
1994/95 Srednje tekstilne šole v Maribo-
ru-pr. frizer. g-43084

Čibej Gorazd, Brajnikova 45, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014521, št. reg. 201496. s-43173

Črepinko Mojca, Vinarska 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90903,
izdano pri SO Maribor. m-1368

Črešnar Beno, Mladinska 6 a, Zreče, po-
trdilo za E kategorijo. p-43234

Dobrina, d.o.o., Trnovelska 10, Celje,
delnice AO št. 0416722, izdala Zavaroval-
nica Adriatic. g-43005

Delić Arif, Topniška 27, Ljubljana, oseb-
no delovno dovoljenje št. 0424460720.
s-43208

Demirović Dragi, Cesta dveh cesarjev
104, Ljubljana, delovno knjižico. s-43176

Divjak Jelica, Grlinci 10, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 33946, iz-
dano v OE Ptuj. g-43271

Djinovski Uroš, Bratovševa pl. 33, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012677, št. reg. 204218. s-43209

Djukić Milorad, Vrstna ulica 53, Notra-
nje Gorice, delovno knjižico. s-43002

Djukić Nada, Trg Prešernove brigade 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
600973, št. reg. 31177, izdala UE Kranj.
g-43277
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Dobrilovič Edi, Čokova 5, Lucija, Porto-
rož, spričevalo 4. leta italjanske gimnazije,
izdano v Piranu leta 1977. g-43269

Dominko Zvonko, Ob Studenčnici 4,
Ptuj, vpisni list za čoln št. 02/03-1895 z dne
26. 7. 1976, reg. št. KP 929. s-43101

Dougan Marija, Oljčna pot 8, Piran, za-
varovalne police os. avtomobila, št.
0432441. g-43060

Drnovšek Anton, Ul. Talcev 36, Zagorje
ob Savi, potrdilo o opravljenem preizkusu
znanja za voditelja čolnov, št. 02/13-1402/
73, izdala Luška Kapetanija Koper. s-43293

Drvarič Zlatko, Kupšinci, listino.
p-43053

Dubarič Tomaž, Frankovo nas. 73, Škof-
ja Loka, zavarovalne police, št. 04S5232.
g-43119

EKO STIL, Šmartinska 152, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0419714, Adriatic.
s-43012

ELI LILLY S.A. podružnica v Lj., Voš-
njakova 2, Ljubljana, Zavarovalno polico
za avtomobilsko odgovornost št. 405413 in
zavarovalno polico za kasko zavarovanje št.
62478, ki ju je izdala Zavarovalnica Tilia,
d.d. s-43137

Eržen Dominik, Cegelnica 33, Naklo, ob-
vestilo o uspehu Srednje elektro-tehnične
šole, izdano leta 1986. g-43011

Eržen Tomaž, Polje 24, Bohinjska Bi-
strica, diplomo št. I/12, izdana 23. 8. 1984 v
Kranju. g-43264

Fabčič Nataša, Puhova 1, Ljubljana, za-
varovalno polico št. 9001827, ki jo je izdala
Zavarovalnica Triglav. s-43023

Fegeš Miha, Krivec 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 931950,
št. reg. 46974. s-43292

Ferčec Danilo, Nad Gramoznico 24, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 21345. m-1311

Fister Aleš, Kraigherjeva 7, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 40789.
p-43015

Flegar Tomaž, Prvomajska 8, Murska
Sobota, spričevalo 3. in 4. letnika Matema-
tične gimnazije v Murski Soboti, ki sta bila
izdana leta 1990 in 1991. g-43082

Gabrovič Svitan, Kodričeva 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24911.
m-1303

Gajer Dean, Borova vas 13, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 1996/97. m-1355

Galijaš Barbara Sara, Bevkova 4, Mari-
bor, spričevalo 2, letnika I. Gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1991. m-1306

Gašič B., Izola, listino. p-43066

Gašparič Stojan, Einspieleirjeva 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971817, št. reg. 154063. s-43289

Gladež Jaša, Koroška 20, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14515, izdala UE Slovenj Gradec. g-43089

Glogovšek Dejan, Cvetna 13, Dobrova,
vozniško dovoljenje, št. 13375, izdala UE
Brežice. p-43174

Goljat Darko, Ljubljanska 83, Rače, de-
lovno knjižico. m-1394

Golob Darko, Senarska 53, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGHE, št. 6759.
m-1395

Gorjanc Janja, Britof 177, Kranj, delov-
no knjižico, št. 976/95. g-43131

Gošek Vera, Dovško 1 b, 8281 Senovo,
vozniško dovoljenje. p-43003

Grahek Marjeta, Podutiška 174, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-43164

Gregorka Danica, Švarova 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
814540, št. reg. 91693. s-43175

Greifner Zlatka, Kratka ulica 14, Hoče,
spričevalo OŠ Delavska univerza, izdano
leta 1973. m-1341

Gril Boštjan, Bratislavci 54 a, Polenšak,
spričevalo Srednje živilske šole Maribor, št.
592/95. m-1326

Grzančič Aleš, Majaronova 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164536, št. reg. 178851. s-43144

Gumzar Brigita, Mejna 7, Rače, delovno
knjižico. m-1352

Gyoerkoes Boris, Čentiba 150, Lendava,
priglasitveni list, št. 5460734, izdal DURS
izpostava Lendava. p-43219

Habat Branka, Trebinjska 4, Ljubljana,
zavarovalne police AVO 511313, AVK
74540, izdala Tilia. g-43286

Habič Matilda, Videm 41 b, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843606, št. reg. 84561. s-43165

Habuš Lilijana, Krašnova 21, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 638135,
št. reg. 43477, izdala UE Kranj. g-43006

Hadžić Sajma, Pot na Rakovo Jelšo 299
a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 197285, S 765387, izdala UE Ljubljana.
s-43141

Hajšek Zvonko, Metava 39, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
70758. m-1298

Hameršak Lidija, Janežovski vrh 49, De-
sternik, spričevalo 2. letnika kmetijske šole
na Ptuju, izdano leta 1991. m-1386

Hederič Ana, Pahorjeva 30, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 4831, izdala UE
Koper. g-43189

Helilović Amir, Mahovnik 32, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11314, iz-
dala UE Kočevje. g-43182

Herbaj Janez, Predanovci 61, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 29596. p-43240

Heric Stanko, Franja Kozarja 30, Veržej,
diplomo Srednje šole kmetijske mehaniza-
cije Maribor, št. 458. m-1316

Herman Danica, Miklošičeva 17, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27223, izdala UE Domžale. g-43095

Hervatin Adrijana, Vojkova 8, 5250 Sol-
kan, spričevalo. p-43009

Hlapič Darko, Stari trg 97, Slovenj Gra-
dec, spričevalo ŽŠC šole v Mariboru, izda-
no leta 1978. g-43133

Horvat Ludvik, Dankovci, vozniško do-
voljenje, št. 7333. p-43069

Horvat Tomislav, Prijateljeva 29, Mari-
bor, zaključno spričevalo SŠGT v Maribo-
ru, izdano leta 1996. m-1359

Hostnik Gorazd, Scopolijeva 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1043846, št. reg. 160926. s-43098

Hoti Driton, Strunjan 85/b, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 11940, izda-
la UE Piran. g-43261

Hribar Martin, Trg Franca Fakina 2 a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4880, izdala UE Trbovlje in inštruktor-
sko dovoljenje št. 32, B kat. g-43093

Hribernik K., Ul. Janka Ulriha 5, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, št. 23901. p-43048

Hribernik Jožefa, Šentjanž nad Dravča-
mi 53, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 2750. p-43175

Hvala Jernej, Kamnogoriška 53, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S970972, št. reg. 166091. s-43202

ISKRA VZDRŽEVANJE, d.d., Savska
Loka 4, Kranj, Alpetourovo vozovnico, št.
485357 Lesce-Kranj žel. post., izdana na
ime Snoj Miroslav, Alpska 26, Lesce.
g-43050

Igličar Janja, Božičeva 3, Miklavž, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 102838.
m-1304

Irgolič Marija, Sodinci 20, Velika Nede-
lja, 3 delnice banke Mercator. g-43015

Ivančič Mitja, Grljanska 12, Veržej, za-
ključno spričevalo Strojne kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1980. m-1363

Ivič Marjan, Zagorje 72, Lesično, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12218, izda-
la UE Šmarje pri Jelšah. p-43139

Jančič Joži, Ortnice 4, Buče, vozniško
dovoljenje. p-43065

Jelenc Iztok, Zg. Duplje 90, Duplje, spri-
čevalo 3. letnika Gostinske šole Bled, izda-
no leta 1996. g-43267

Jereb Ivan, Študentovska 7, Idrija, voz-
niško dovoljenje. p-43223

Jovič Bojan, Pivška 1, Postojna, AO po-
lice št. 0482062 Zavarovalnice Adriatic.
g-43288
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Jukić Augustin, Vodnikovo nas. 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 101490, št. reg. 3954. s-43192

Jukić Augustin, Vodnikovo nas. 53,
Ljubljana, zavarovalne police Zavarovalni-
ce Triglav, št. 9319639, od 12. 3. 1997 do
12. 3. 1998. s-43193

Jukič Veljko, Gregorčičeva 9, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 5207, iz-
dala UE Brežice. p-43172

Jutriša Josip, Finžgarjeva 4 a, Lesce, di-
plomo 3. letnika Poklicne kovinarske, me-
haniške in elektro šole Jesenice. g-43125

Juvan Damjana, Kvedrova 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1095706, št. reg. 187989. s-43149

Kajtezović Marko, Dalmatinova 11,
Ljubljana, zaključno spričevalo OŠ Toneta
Čufarja, izdano leta 1994. s-43167

Kalan Nina, Ljubljanska 33, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1066489,
št. reg. 46360, izdala UE Kranj. g-43152

Kaligar Ivan, Ul. 30. maja 26, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šo-
le Maribor, izdano leta 1993. m-1297

Kamler Jožef, Sp. Korena 43, Korena,
zaključno spričevalo šole za poklicne voz-
nike št. 1483. m-1372

Karamarkovič Renata, Opekarna 18, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9761, izdala UE Trbovlje. g-43146

Kavčič Karmen, Lom pod Storžičem 66,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
reg. 8792, izdala UE Tržič.

Kavčič Mojca, Izola, delovno knjižico.
g-43049

Kavčič Petra, Turšičeva 3, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8691.
s-43232

Keber Dušan, Cesta na Brinovec 5 b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 125385, S 514978, izdala UE Ljubljana.
s-43143

Klančer Nataša, Pod vinogradi 6, Straža,
delovno knjižico reg. št. 41193, ser. št.
037235. g-43266

Kleindiensi Sonja, Dupleška 5, Maribor,
zavarovalne police os. avomobila št.
1001282, ki jih je izdala Zavarovalnica Slo-
venica. g-43282

Kobavčič Dragan, Štrped 56, 52410 Bu-
zet, zaključno spričevalo. g-43010

Kocjan Jože, Gregovce 13, Brežice, de-
lovno knjižico. s-43250

Kocjančič Maruška, Pot do šole 2 e,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1043776, št. reg. 189409. s-43291

Kocman Primož, Škofja vas 52 a, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
29038. p-43011

Kodba Anita, Kardeljeva 62, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110342.
m-1318

Kohne Štefan, Zbelovo 13 b, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 9385. p-43166

Kolar Jurij, Breg 20, Celje, vozniško do-
voljenje. p-43202

Kolarič Karmen, Župančičeva 23, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstve-
ne šole Maribor, izdano leta 1994. m-1312

Kolbas Igor, Vojkova 85, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 929426,
št. reg. 197909. s-43162

Kolman Katarina, Cankarjeva 15, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-43158

Kolmančič Branko, Dobja vas 143, Rav-
ne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 10104, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-43195

Koltaj Viljem, Prosenjakovci, Prosenja-
kovci, zavarovalne police. p-43056

Konec Andrej, Planina 12, Zreče, dvižni
listek za uro Seiko no. 4231 pri Urarju Tr-
glavčniku. m-1365

Kopovnik Marko, Rateče 110/c, Rateče,
vozniško dovoljenje. g-43046

Korošec Marija, Hladilniška 1 b, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo OŠ Majde Vr-
hovnik. s-43147

Kos Dunja, Gor. Laknice 41, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1040085, št. reg. 10282. s-43307

Kovač Branko, Krtina 52, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 23224. s-43259

Kovačević Žarko, Verdnikova 13, Ljub-
ljana, invalidsko stalno vozovnico št. 764,
ki jo je izdal LPP. s-43221

Kozinc Tanja, Zelenica 10, Tržič, voz-
niško dovoljenje. p-43010

Kozole Jernej, C. v Rošpoh 41, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111435 pri SO Maribor. m-1385

Košak Tina, Cesta v Debro 5, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11363.
p-43014

Krajec Janez, Cesta na postajo 21, Bre-
zovica, spričevalo o zaključnem izpitu št.
29, izdala Tehniška šola za strojno stroko v
Ljubljani dne 17. 4. 1971. s-43140

Krajnčič Anton-Nikolaj, Ul. 25. maja 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 690005, št. reg. 35689. s-43127

Kralj Silvija, Podvelka 6, Podvelka, za-
ključno spričevalo 4. letnika Zdravstvene
šole Maribor, izdano je bilo leta 1996/97.
m-1375

Kramar Andrej, Ul. heroja Vojka 44, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
75806. m-1313

Krasić Željko, Gljagoljaška 1 b, Koper,
delovno knjižico. g-43081

Kreuh Alojz, Troblje 36 a, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13853, izdala UE Slovenj Gradec. g-43091

Križaj Dragica, Vodnikova 284, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S444597, št. reg 191095. s-43039

Križanec Rajko, Dalmatinska 41, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
101755. m-1321

Križman Franc, Trotkova, Benedikt, voz-
niško dovoljenje. p-43233

Kristl Bogdan, Loka 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 8389, iz-
dano na prejšni naslov Koroška 33, Radlje
ob Dravi. p-43081

Kristovič Simona, Podgorje 27 a, Vele-
nje, indeks Pedagoške fakultete Maribor št.
61099737. m-1357

Krivec Robi, Partizanska 11, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16825. p-43013

Krstič Slavica, Ob gozdu 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11847.
m-1388

Krznar Angelika, Ulica Rudija Papeža 1,
Kranj, delovno knjižico. s-43200

Krševan Brigita, Grivška pot 1, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1087823, izdala UE Ajdovščina.
g-43156

Kumperšček Jože, Kocljevo naselje 29,
Beltinci, spričevalo 1. letnika Srednje živil-
ske šole Maribor, izdano leta 1991. m-1319

Kure Drago, Podvelka 12, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 5075.
p-43214

Kšela Karol, Ključarovci, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje. p-43243

Ladić Stanislav, Ob gozdu 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99670.
m-1345

Lahe Danijela, Vrazova 58, Maribor, za-
ključno spričevalo 4. letnika I. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 1997. m-1517

Lang Drago, Lesjakova 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 55369.
m-1338

Lapajne Damjan, V mlinu 4, Šempeter
pri G., vozniško dovoljenje. g-43270

Lars & MC, d.o.o., Mariborska 35 a, Ptuj,
zavarovalno polico št. 0387857, ki jo je iz-
dala Zavarovalnica Adriatic za tovorno vo-
zilo, reg. št. MB 90-99, veljavna od 6. 5.
1996 do 6. 5. 1997. m-1344

Lasbacher Suzana, Iljaševci 23 a, Kri-
ževci pri Ljutomeru, zavarovalne police za
osebni avto, izdala jih je Zavarovalnica
Adriatic. g-43203

Lepej Veronika, Makole 3, Makole, za-
varovalno polico, št. 353402, izdala Zavar-
ovalnica Adriatic. m-1302

Lesjak Srečko, Sketova ul. 4, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika SPP v Mariboru, izda-
no leta 1971. s-43171
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Lečnik David, Tomšičeva 13, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 14433. g-43138

Lipnik Gorazd, M. Pristava 16, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14724, izdala UE Šmarje. p-43073

Ličen Jaka, Mariborska 16, Radlje ob
Dravi, diplomo Srednje gostinske in turi-
stične šole Maribor, izdana leta 1993.
m-1354

Lobnik Anita, Ul. Janka Serneca 23, Ma-
ribor, spričevalo 1. letnika Gimnazije peda-
goške smeri v Mariboru, izdano leta 1974,
št. 366/I. m-1403

Lorenčič Sašo, Vinogradniška pot 9,
Spodnji Duplek, spričevala od 1. do 7. raz-
reda OŠ Bratov Greifov Maribor, izdana od
1989-1996. m-1333

Lukič Bogdan Bogoljub, Moše Pijada 41,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24609. m-1402

M.Trgoavto, Prečna ul., Koper, homolo-
gizacijo št. AO 2208I5, ŠAS: VF 1C
0660G16455230. g-43077

Majcen Marjan, Dornava, delovno knji-
žico. p-43070

Majer Danilo, Loka 34 a, Črni Kal, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1825, izda-
la UE Koper. g-43087

Makivić Miroslav, Polje 363 a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1064814, št. reg. 210687. s-43304

Makovec Gorazd, Vodnikova 96 a, Ljub-
ljana, zavarovalne avtomobilske police št.
367976, ki jih je izdala Zavarovalnica Tilia.
s-43302

Malešič Marjeta, Pod kostanji 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076747, št. reg. 210799. s-43206

Malešič Tatjana, Kadoviči 24, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4403,
izdano pri SO Metlika. g-43274

Marić Juro, Stantetova 15, Ivančna Go-
rica, osebno delovno dovoljenje št.
0424401743, izdal Republiški zavod za za-
poslovanje Ljubljana. s-43177

Markivič Dijana, Cesta na Lenivec 16,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15899. p-43156

Markoli Dušan, Lackova 24, Lenart, ho-
mologizacijo št. A 26343 za os. avto CLIO,
št. šasije VF 1B57A0511321074, št. motor-
ja E 7FH 7081002676. m-1398

Markovič Čedomir, Tomšičeva 3, Len-
dava, delovno knjižico št. 113-1-560, ki so
jo izdali v Zavidovićih, BiH. p-43039

Marovt Albina, Gozdna ul. 4, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 40577.
m-1401

Maršič Vlado, Razgledna pot 11, Anka-
ran, diplomo o maturi PKAŠ, Koper, izdana
leta 1983. g-43196

Marčinko Romana, Areška 11, Ruše, pre-
klic potnega lista št. BA 416795, objavljen
v Ur. l. RS, št. 41/97. p-43150

Meden Nevenka, Begunjska 3, Kranj, za-
varovalne police št. 0445028, izdala PE
Kranj. g-43283

Medica Nataša, Bomini 11, Koper, poli-
ce obveznega zavarovanja št. 0418718, od
26. 4. 1996 do 26. 4. 1997. g-43013

Medved Anja, XXX. divizije 19 b, Nova
Gorica, listino. p-43225

Medved David, Stari Log 57, Pragersko,
zaključno spričevalo Gostinske šole Mari-
bor poklic natakar, izdano leta 1992. m-1397

Mesarec Jože, Hrvatin 208, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 29238.
g-43080

Mihelič Mihael, Janševa 8, Radovljica,
PO police na št. 0427449. g-43007

Mihelič Štefanija, Lavričeva 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20478. m-1320

Milanez Damjan, Lopata 19 h, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 31588.
s-43178

Mirtič Vesna, Seničica 20 d, Ljubljana,
6 delnic na št. 00428590, izdala jih je Mer-
cator banka. s-43008

Mlakar Janez, Rove 21, Vojnik, vozniško
dovoljenje, št. 33222. p-43222

Mori Anton, Zgornji Boč 10, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
2400, izdala RU Ruše. m-1356

Mrgole Marija, NHM 19, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, št. 6591. p-43237

Mujakić Mehmed, Povšetova 1, Ljublja-
na, zavarovalne avtomobilske police št.
1713285, ki jih je izdala Zavarovalnica Tri-
glav. s-43285

Mumlek Barbara, Hladilniška pot 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 62891, št. reg. 182066. s-43168

Muršak Maksimiljan, Cmureška 18, Le-
nart, dovoljenje za prevoz nevarnih snovi
izdano leta 1995. m-1351

Nemšak Andrej, Jablance 8, Zgornja Ko-
rena, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št.76119. m-1328

Nikolić Vladica, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052176, št. reg. 184311. s-43024

Nikolič Miodrag, Ljubljanska cesta 3,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 5958.
p-43241

Novak Gregor, Prušnikova 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107436, št. reg. 211779. s-43036

Novak Matjaž, Gabrovka 77, Litija, de-
lovno knjižico. s-43207

Novak Miran, Ul. Roze Luxemburg 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3018. m-1314

Novak Viktor, Deteljica 11, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. 5255,
izdala UE Tržič. p-43189

Novak Zvezdana, Gradišče 35, Zg. Le-
skovec, vozniško dovoljenje, št. 36917, iz-
dala UE Ptuj. g-43135

Novački Boris, Goriška 15 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
76899. m-1329

Novšak Matjaž, Žabjek 7, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20021,
izdala UE Grosuplje. s-43166

Obreht Mirko, Streliška 72, Maribor, za-
varovalne police Adriatic, št. 0440722.
m-1348

Omahen Dušan, Gornji Rudnik I. 7, Ljub-
ljana, letno avtobusno karto LPP, št. 1444.
s-43051

Omerzel Rudolf, Raztez 25, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 7381.
p-43089

Opara Bogdan, Lokavska, Sežana, voz-
niško dovoljenje. p-43078

Ozebek David, Idrija, vozniško dovolje-
nje. p-43059

Paljk Fabjan Anja, Velike Žablje 6, Do-
bravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 832026, izdala UE Ajdovščina. g-43071

Panjan Franc, Mali Nerajec 8, Dragatuš,
zaključno spričevalo Poklicne kovinarske
šole Črnomelj, izdano je bilo leta 1972.
p-43171

Papež Marko, Kolodvorska 25, Črno-
melj, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne avtomehanske šole v Novem mestu, št.
167/81 z dne 26.6.1981. g-43155

Paulovič Mojca, Šentjanž 177, Šentjanž,
diplomo Srednje kmetijske šole v Mariboru,
dislociran odd. Muta, II. 490-36, izdana je
bila 6. 5. 1985. g-43064

Paurič Igor, Partizanska 7, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 6315, iz-
dano pri SO Lenart. m-1519

Pavičić Damir, Šolska ul. 15, Portorož,
evidenčni list za čoln, izdala ga je Luška
kapitanija Koper pod št. 02/03-2278/86.
Vpisan je v knjigo vpisov dne 16. 10. 1986
z označbo KP-1639 in z imenom SWISS
JOB. s-43044

Pavlin Zdenka, Marxova 16, Piran, 9 del-
nic št. 00681180, izdala banka Mercator.
s-43272

Pavlovič Zorica, Volaričeva 17, Koba-
rid, spričevalo. p-43207

Pavšer Branka, Prekorje 51, Škofja vas,
vozniško dovoljenje. p-43055

Pegan Marino, Šmarje 23, Koper, zava-
rovalno polico (bone). g-43134
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Pehlič Jusuf, Ribniška 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 36037 pri
SO Maribor. m-1380

Penzeš Maruša, Dolenjska c. 161, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-43053

Pernat Fredi, Spodnja Velka 34, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2292. m-1301

Peskar Irena, Videm 41 c, Videm, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10909.
s-43303

Petek Jože, Opekarna 34, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2829, iz-
dala UE Trbovlje. g-43153

Peterka Mitja, Trubarjeva 53 a, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 36290. p-43216

Peterlin Jure, Puterlejeva 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S90330,
št. reg. 148869. s-43034

Petkovski Zoran, Ul. koroškega bataljo-
na 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 185872, št. reg. 4657. s-43216

Petrič Štefan, Zg. Ščavnica 66, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9873.
m-1412

Pevnik Marko, Milčinskega 9, Celje,
spričevalo. p-43217

Pečanec Dragana, Borova vas 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106339. m-1349

Pečar Igor, Zg. Duplek 189 a, Spodnji
Duplek, spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ
Bratov Greif Spodnji Duplek, izdana od leta
1990 do 1997. m-1374

Peče Milena, Groharjeva 8, Duplica pri
Kamniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10565, izdala UE Kamnik. s-43038

Pirc Jožko, Trg Brolo 11, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 12995, izdala UE Ko-
per. g-43062

Pirc Robert, Sp. Pijavaško 4, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 16529.
p-43088

Pirman Andrej, Šentilj 72 b, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7091.
m-1396

Pišorn Robert, Maistrova 19, Maribor,
indeks št. 71087178, izdala ga je Pravna
fakulteta Maribor leta 1994. m-1347

Plevčak Rafko, Nimno 26, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14091, izdala UE Šmarje . p-43020

Podgoršek Branko, Črešnjici 12 a, Fran-
kolovo, vozniško dovoljenje, št. 36757.
p-43033

Podlipnik Robert, Ribčev Laz 73 a, Boh.
jezero, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
18396. g-43045

Pogačnik Andrej, Prule 11, Ljubljana,
dovoljenje za voditelja čolna št. 02/13-2884/
74, izdano leta 1974. s-43252

Polanec Berčnik Marija, Cesta zmage
107, Maribor, diplomo Srednje vzgojitelj-
ske šole Maribor. m-1317

Polovič Stanislav, Ribji trg 7, Ljubljana,
delovno knjižico. s-43056

Pompe Boštjan, Polana 9, Jurklošter,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10106,
izdala UE Laško. p-43173

Poročnik Alojz, Muta, delovno knjižico.
p-43083

Posavec Ivan, Agrokombinatska 13 c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 411322, št. reg. 3687, izdala UE Ljub-
ljana. s-43043

Prašiček Zdenka, Ihova 35, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7392 pri
SO Lenart. m-1393

Presker Tina, Podgorje 5, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
23543. p-43215

Prinčič Rosava, Gor. Cerovo 15, Kojsko,
listino. g-43295

Pristov Frančiška, Vrba 32, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 743792. g-43047

Pristovnik Tanja, Muzejski trg 8, Celje,
zavarovalno polico, št. 379598, izdala Za-
varovalnica Adriatic. p-43218

Prosen Uroš, Sp. Gameljne 97, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S293403, št. reg 152369. s-43124

Pušnik Štefka, Tomšičeva 47, Slovenj
Gradec, diplomo na ime Kromljak Štefka,
št. 82. g-43197

REVOZ, d.d., Belokranjska c. 4, Novo
mesto, potrdilo za registracijo vozila št. ša-
sije YV1VS1203VF031758 za VOLVO S
40. s-43169

Rabič Marjana, Povšetova 76, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024295, št. reg. 199274. s-43257

Radeljak Ilija, Ljubljanska 93, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
31415. s-43233

Radovanovič Časlav, Breg pri Polzeli
100, Polzela, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 453351. p-43177

Radočaj Blanka, Izola, vozniško dovo-
ljenje. p-43232

Rajšp Slavko, Zagaj. vrh, Gornja Radgo-
na, vozniško dovoljenje, št. 11988. p-43231

Rakuša Andrejka, Ul. Staneta Severja 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104188, izdala UE Maribor. m-1358

Ramot Dejan, Kardeljeva 58, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ na Ljudski univer-
zi Maribor, izdano leta 1995. m-1410

Ratajc Drago, Gubčeva 3, Slovenske Ko-
njice, vod. motornih čolnov. p-43040

Raušl Barbara, Živkova 7, Miklavž, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 80051.
m-43257

Ravnjak Maruša, Trubarjeva 3 b, Celje,
vozniško dovoljenje. p-43195

Razložnik Matej, Godovič 29, Idrija,
vozniško dovoljenje. p-43248

Razpotnik Erika, Ob potoku 45, Muta,
spričevali 2. in 3. letnika Turistične šole
Maribor, izdana leta 1984 in 1985. p-43170

Razpotnik Erika, Ob Potoku 45, Muta,
spričevalo 1. letnika Gostinske šole Slovenj
Gradec, izdano leta 1983. p-43061

Režonja Ciril, Ul. 25. maja 2, Turnišče,
20 delnic, št. 16632, ki jih je izdala Merca-
tor banka. s-43057

Rebernik Maja, Partizanska 25, Šenčur,
potrdilo o plačanih delnicah Mercator ban-
ke, d.d., šifra delničarja 01181521-Reber-
nik Vido-27 delnic. s-43120

Repe Saša, Alpska 9, Bled, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 22297. g-43276

Rožič Simon, Prevoje pri Šentvidu 129,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 25869. s-43217

Rožič Srečko, Sv. Trojica 5, Dob, ku-
pončke Zavarovalnice TILIA, št. 0373872.
g-43068

Rožič Uroš, Ribčev Laz 42, Bohinjsko
jezero, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19815. g-43194

Robnik Vojko, Sp. Kraj 49, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11216,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-43092

Rode Klemen, Medvedova 2, Jesenice,
delovno knjižico. g-43181

Rosulnik Roman, Rožičeva 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972442, št. reg. 150874. s-43273

Rozman Jože, Kraigherjeva 6, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 12975. p-43012

Satler Simona, Draža vas 60, Loče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11053.
p-43168

Sašek Jožica, Šmiškovci 2, Brusnice, de-
lovno knjižico reg. št. 331490, ser. št. 92436,
izdana 10. 7. 1987 v Novem mestu. g-43265

Sernc Dušan, Lobnica 48, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1742.
m-1389

Simonić Žarko, Svržaki 8, Metlika, de-
lovno knjižico št. 4585, serijska št. 208949,
izdana 21. 3. 1974 v Metliki. g-43021

Sinic Jožef, Motovilci 2 a, Grad, voz-
niško dovoljenje, št. 13214. p-43239

Siter Albin, Lesičjakova 22, Maribor, de-
lovno knjižico. m-1408

Sivka Danilo, Štore 140, Štore, zaključ-
no spričevalo Srednje gostinske šole Celje
smer natakar, izdano leta 1970. m-1362

Slak Štefan, Biška vas 33, Mirna peč,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 623, iz-
dano 25. 6. 1976. g-43118
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Slapnik Franc, Nanoška 19, Ljubljana,
kasko polico za os. avto št. 70212, št. reg.
BMW LJ 27-24 A, izdala Zavarovalnica Ti-
lia. s-43222

Somrak Srečko, Ul. Angelce Ocepkove
17, Ljubljana, zavarovalne police, št.
0274449, izdala jih je Zavarovalnica Tilia.
s-43114

Sotlar Leonida, Titova 7, Radeče, delov-
no knjižico. p-43079

Sotlar Tilen, C. na Dobrovo 26, Celje,
indeks EPF Maribor, št. 81485978. m-1308

Sovinc Anton, Dolenja vas 123, Prebold,
vozniško dovoljenje kat. BFGH, št. S
902755. p-43017

Spahić Mirsad, Gosposvetska 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051468, št. reg. 173755. s-43255

Stamenčič Goran, Štantetova 30, Mari-
bor, študentsko izkaznico št. 81467778, iz-
dala EPF Maribor. m-1364

Stantrans, Zg. Porčič 130, Sveta trojica,
zavarovalne police Adriatic, d.d., 0421157,
0421156. m-1382

Starc Iztok, Križ 176, Sežana, vozniško
dovoljenje, št. 5415. p-43203

Stergolc Nastja, Marjeta 4 b, Starše, spri-
čevalo 1. do 6.razreda OŠ Starše, izdana
1989-1995. m-1323

Stojnšek Marija, Zakl 2 a, Podlehnik,
obvestilo o delnicah M banke, št. zadolžne
liste 570931/01. g-43065

Strgar Jernej, Nad Krko 25, Otočec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25751.
g-43075

Sušec Igor, Ljubljanska 86/b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85365.
m-1399

Svetičič Zlatko, Malija 7, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 7170. p-43181

Šabeder Srečko, C. 14. divizije 1, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30214, izdala UE Maribor. m-1411

Šiklić Marina, Knafličeva 10 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10149 pri
SO Maribor. m-1370

Šimonka Rajko, Gibina, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje. p-43244

Škoda Anton, Vel. Stara vas 36, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12713. s-43306

Škrbec Nevenka, Podlubnik 154, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5409, izdala UE Škofja Loka. s-43079

Škrlj Sergej, Batuje 29, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1067407.
g-43186

Šmid Filip, Frankovo nas 67, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4377,
izdala UE Škofja Loka. s-43281

Špacapan Anton, Bratuževa 16, Šempe-
ter pri G., vozniško dovoljenje, kat. ABFGH.
g-43187

Špes Bogdan, Kardeljeva 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7659.
m-1400

Špilak Drago, Juršinci 28, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 18205,
izdala UE Ptuj. g-43088

Špilak Majda, Kuršinci, Bučkovci, voz-
niško dovoljenje. p-43245

Štante Saši, Ul. Frankolovskih žrtev 32,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
991, ki ga je izdala Srednja šola za go-
stinstvo in turizem 24.2.1997. g-43132

Šteger Ervin, Ravna ul. 3, Selnica ob
Dravi, zavarovalne police Adriatic, št.
AA-PP 3894, 6403, 6408, 6410, 7052.
m-1377

Štromajer Vera, Janeza Puharja 8, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal Šolski
center združenega podjetja ISKRA na ime
Vera Mlakar 28. 6. 1978. g-43268

Šuklje Jožica, Dol Lokvica 3, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1279
pri SO Metlika. g-43126

Šumak Iztok, Jurančičeva 25, Maribor,
diplomo Srednje šole elektroteh. Maribor,
izdano leta 1985. m-1327

Šuštar Peter Tobias, Pod belvijem 14,
Rogaška Slatina, spričevalo 2. letnika SŠGT
Celje, izdano leta 1995. m-1324

Šućur Veseljko, Ljeb, 74000 Stanari,
spričevalo IV. stopnje ŽSŠ Maribor, izdano
je bilo 12. 7. 1982. s-43121ž

Švarc Valentina, Vodnikov trg 2, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
68738. m-1346

Tacer Irena, Gradišče na Koz. 24, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7955.
m-1406

Tavžel Samo, Goričane 7, Medvode, za-
ključno spričevalo Srednje šole tehniških-
strok Franca Leskoška - Luke, Litostrojska
53, Ljubljana Šiška. s-43003

Tavčar Dejan, Ul. Bratov Učakar 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 596876, št. reg. 113128. s-43305

Tavčar Katja, Turnerjeva 5, Maribor,
spričevalo 6. razreda OŠ Prežihov Voranc
Maribor, izdano leta 1995/96. m-1351

Tertinek Sonja, Mariborska 8, Radlje ob
Dravi, spričevalo Srednje gostinske šole v
Celju, ki je bilo izdano leta 1977 na ime
Adam Sonja. g-43063

Tombac Melinda, Tkalska 14, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 25416. p-43224

Tomšič Renata, Bač 151, Knežak, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1055450,
izdala UE Ilirska Bistrica. s-43054

Toplak Janko, Ul. Heroja Tomšiča 4, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
52918. m-1387

Toplek Barbara, Lovska 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595205, št. reg. 196431. s-43235

Topler Bogdan, Ciringa 8, Zg. Kungota,
zaključno spričevalo Poklicne kov. šole Ma-
ribor, izdano leta 1980. m-1340

Topler Bogdan, Ciringa 8, Zg. Kungota,
zaključno spričevalo Srednje agroživ. šole
Maribor, izdana leta 1986. m-1339

Topolnik Milan, Prvomajska 31, Mari-
bor, potrdilo o homologizaciji os. avtomo-
bila št. A 50195. m-1361

Topolnik Milan, Prvomajska 31, Mari-
bor, zavarovalni polici Adriatic št. 124270
in AO-01, št. 0440135. m-1360

Tratnik Marija, Ul. Janeza Puharja 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
601752, št. reg. 37843, izdala UE Kranj.
s-43227

Trbovšek Majda, Rudarjevo 28, Črna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10568,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-43279

Trnjar Tina, Rancarska 15, Spodnji Du-
plek, zaključno spričevalo OŠ Bratov Greif
v Dupleku, izdano leta 1994/95. m-1373

Trstenjak Marko, Cesta v Rošpoh 54,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
106436 pri SO Maribor. m-1366

Trunkelj Toni, Orlaka 17, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1040012,
št. reg. 10243, izdala UE Trebnje. s-43113

Turk Bernarda, Ribniško selo 43, Mari-
bor, spričevalo 2. letnika Srednje admini-
strativne šole Maribor. m-1404

Urbanč Alenka, Podbočje 33 a, Podboč-
je, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 12233.
p-43205

Uršič Andrej, Jamska 7, 6240 Kozina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12473,
izdala UE Sežana. g-43190

Vampelj Peter, Sp. Gorje 127, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16636. g-43234

Vavtar Nada, Na Zelenici 3 c, Vrhnika,
zavarovalno avtomobilsko polico št.
0419536. s-43284

Veber Štefan, Zimica 8, Zgornja Kore-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3754. m-1332

Veličković Nada, Osenjakova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 595147, št. reg. 168433. s-43031

Veličkovič Nada, Osenjakova ulica 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1043816.
s-43032

Velnar Marko, Sokolska 93, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu 2. gimnazije
Maribor, izdano leta 1990/91. m-1391

Venišnik Valentin, Rudarska 2 b, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. S
0003987, izdala UE Velenje. g-43014
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Verhunc Petra, Cankarjeva 36, Radovlji-
ca, spričevalo 8. razreda OŠ Anton Tomaž-
Linhart v Radovljici. s-43219

Verovnik Matevž, Tomšičeva 15, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 12967, izdala UE Slovenj Gradec.
g-43067

Večko Primož, Dobja vas 135, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12395, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-43066

Vinkl Darko, Borštnikov trg 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S413065, št. reg. 165914. s-43224

Vinkler Boštjan, Pečke 52 a, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16720.
g-43151

Virant Peter, Opekarna 7, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10112.
g-43183

Vodeb Oliver, Kamniška 16, Maribor,
indeks št. 81435803, izdala EPF Maribor
leta 1993/94. m-1392

Vogrinec Bojan, Gerečja vas 74, Ptuj,
zavarovalne police št. 0839719, ki jih je
izdala Zavarovalnica Triglav. m-1353

Vogrinec Zdenka, Sovjak 15, Trnovska
vas, zaključno spričevalo Živilske srednje
šole Maribor, izdano leta 1995. m-1405

Vogrič Mitja, Obala 130, Portorož, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna št.
02/13-1168/37-76. g-43061

Volarič Bogdan, Selce 8, Kobarid, voz-
niško dovoljenje. p-43068

Volarič Igor, Sužid 32, Kobarid, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1081534.
g-43150

Vrbančič Simon, Črešovci, delovno knji-
žico. p-43001

Vrhovšek Damijan, Greenviška c. 10 a,
Maribor, delovno knjižico. m-1367

Vuk Andrej, Šorlijeva 23, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1087441,
št. reg 46728, izdala UE Kranj. g-43059

Vuk Marjan, Trnje 60, Črenšovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 3041,
izdala UE Lendava. p-43041

Vukšinič Marko, Valvazorjeva 9, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 859294, izdala UE Litija. s-43001

Vute Darinka, Staneta Severja 1, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39000. m-1414

Vučenovič Momir, Mariborska 39, Ce-
lje, dvižni listek za uro, št. 6151, izdal Urar
Trglavčnik Celje. m-1325

Zadravec Romana, Panonska 5 b, Mari-
bor, diplomo SKSŠ TAM, I/740-86 v Mari-
boru. m-1415

Zalar Barbara, Koblarji 9, Stara cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9748, izdala
UE Kočevje. g-43145

Zamuda Melita, Galušak 6, Videm ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje. p-43221

Zamuda Olga, Kerenčičeva, Gornja Rad-
gona, listino. p-43042

Zamuda Olga, Kerenčičeva, Gornja Rad-
gona, listino. p-43052

Zaverla Boštjan, Liboje 102, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
674779, izdala UE Žalec. g-43096

Zaverla Boštjan, Liboje 102, Petrovče,
vozovnico št. 1950 za pogodbeni avtobus
na relaciji Petrovče-Gorenje. g-43097

Zdravkovič Milan, Dragomerska 31,
Brezovica, vpisni list za čoln št. 01/
03-900775. g-43263

Zei-Prinčič Lada, Ul. stare pravde 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 586046, št. reg. 59202. s-43229

Zelko Sonja, Kasaze 69, Petrovče, voz-
niško dovoljenje. p-43016

Zemljič Viktor, Sp. Voličina 9, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 35119.
m-1299

Zidarič Danijel, Žabjak 43, Ptuj, spriče-
valo 4. letnika Teh. elek. šole, izdano leta
1993. p-43226

Zinrajh Simon, Kumen 36, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 779, pri
SO Ruše. m-1518

Zore Bernarda, Zgornji Log 31, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1012586,
št. reg. 201470. s-43107

Zorman Gorazd, Panonska 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9997.
m-1337

Zupan Izidor, Marentičeva 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
646851, št. reg. 58991. s-43239

Zupanič Matjaž, Dupleška 34 a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91530. m-1322

Zupanič Miran, Prešernova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 68322.
m-1342

Zupet Iztok, Livarska 11, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-43090

Žafran Damjan, Ljubljanska 20, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10637,
izdala UE Kočevje. g-43117

Žel Andrejček, Nebova 31, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH; št. 42427,
izdala UE Maribor. m-1371

Železnik Franc, Šmartno ob Dreti 35,
Šmartno ob Dreti, vozniško dovoljenje, št.
29148. p-43208

Žgalin Monika, Podgorje 8/b, Pišece,
spričevalo 4. letnika SŠGT, Novo mesto,
izdano leta 1996. g-43020

Žižek Danilo, Doljna Počehova 17, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3313. m-1336

Žižek Simon, Šegova 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33301,
izdala UE Novo mesto. s-43223

Žižek Vida, Dogoška 65, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 85983.
m-1310

Žižek Viktor, Ciringa 15, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
4065 pri SO Pesnica. m-1381

Žolgar Irena, Tržaški hrib 11, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat.BFGH, št.
BFGH, št. 4771, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. p-43190

Žuman Milan, Ljubljanska 15 b, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske
strojne šole v Mariboru, izdano leta 1992.

Žučko Boštjan, Češnjice pri Moravčah
7, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22898, izdala UE Domžale. m-1390

Št. 3343/97 Ob-3099

Na podlagi drugega odstavka 56. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.
l. RS, št. 32/93), 8. člena odloka o gospo-
darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/96)
in vloge STUAG Bau-Aktiengesellschaft,
Filiale fur Karnten, A-9020 Klagenfurt,
Bahnhofstrasse 45, kot zainteresirane osebe
zasebnega prava za izgradnjo garažnih hiš,
Mestna občina Ljubljana objavlja

namero
o vlaganju javnega kapitala v dejavnost

osebe zasebnega prava
1. Mestna občina Ljubljana ima za na-

men izgradnje garažne hiše v grajskem hri-
bu in skupaj z UKC garažne hiše ob Klinič-
nem centru v Ljubljani vložiti kapital v de-
javnost osebe zasebnega prava.

2. Mestna občina Ljubljana želi z objavo
te namere pridobiti vloge drugih zainteresi-
ranih oseb zasebnega prava.

3. Odločitev o vlaganju kapitala bo Mest-
na občina Ljubljana sprejela na podlagi vlog
o zainteresiranosti oseb zasebnega prava.

4. Zahtevana pogodbena dela bodo ob-
segala najmanj:

Izgradnja garažne hiše v grajskem hribu:
– predvidena je gradnja 2200 parkirnih

prostorov v grajskem hribu po priloženem
idejnem projektu ponudnika;

– gradnja izvennivojskega priključka v
predoru v obliki diamanta, s katerim bi se
zagotovil dostop iz vseh smeri v garažno
hišo in ki omogoča nadaljnje faze izgrad-
nje;

– izstopi in vstopi iz smeri:
a) Mestni trg,
b) Stari trg,
c) Gornji trg,
d) Krekov trg,
e9 Ljubljanski Grad,
f) urgentni vstop in izstop.
Izgradnja garažne hiše ob Kliničnem

centru
Predvidena je gradnja 1300 parkirnih

mest ob Kliničnem centru, ob križišču cest
Bohoričeva–Njegoševa v Ljubljani z dovoz-
nimi cestami in spremljajočimi objekti po
idejnem projektu arh. Lajovic Janeza;

Predvideni objekti obsegajo skupaj:
V I. fazi:
– 54.680 m2 neogrevanih garažnih povr-

šin skupaj z voznimi potmi;
– 6.000 m2 ogrevanih pisarniških povr-

šin, lokalov hiliporta in reševalne postaje;
v II. fazi:
– 5.300 m2 ogrevalnih površin

(zdravstveni hotel);
– 2.970 m2 voznih, peš in zelenih povr-

šin nad kletmi;
– 2.870 m2  novih cestnih površin na

raščenem terenu;
– 850 m2  zelenic na raščenem terenu.
Gradnja obvezno predvideva nujne po-

vršine po zahtevi Kliničnega centra in sicer:
– lekarno,
– prostore za reševalna vozila in
– heliport.

Razne objave
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PRAVOSODJE
IN USTAVNO SODSTVO

zakoni o sodiščih, državnem tožilstvu in pravobranilstvu,

odvetništvu, notariatu, ustavnem sodišču

Vse na enem mestu je bilo izhodišče za pripravo novega priročnika v Zbirki

predpisov. Nastala je obsežna knjiga, ki vsebuje vse zakone in druge predpise s

področja pravosodja in ustavnega sodstva.

Poleg ustavnih določb o sodstvu, sodnikih, državnem tožilstvu, odvetništvu, nota-

riatu in ustavnem sodišču, so objavljeni tudi vsi zakoni in drugi pomembni predpisi.

Seveda z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki so bile doslej sprejete. Zakonu o

sodiščih sledi SODNI RED, ki je pomemben dokument za delo sodišč in tudi za

razumevanje njihovega delovanja. Objavljeni so tudi PRAVILNIKI o sodnih tolma-

čih, cenilcih in izvedencih, o štipendiranju sodnikov in državnih tožilcev, o progra-

mu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu.

V Zbirko smo vključili tudi zakon o državnem pravobranilstvu, ki ga je državni zbor

sprejel aprila letos, na zadnjih straneh knjige z več kot 450 stranmi pa je objavljen

zakon o ustavnem sodišču.

Cena 3150 SIT (10420)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

Vloga mora vsebovati:
– način in pogoje financiranja gradnje in

vzdrževanja garažne hiše v grajskem hribu
in garažne hiše ob Kliničnem centru;

– podatke o sposobnosti ponudnikov za
gradnjo garažnih hiš, predvsem sposobnost
ponudnikov za izvajanje gradbenih del na
predorski način;

– bančno garancijo v protivrednosti
1,000.000 DEM za resnost ponudbe;

– izjavo banke ponudnika, da bo v pri-
meru podpisa pogodbe za omenjena dela
predala Mestni občini Ljubljana kot naroč-
niku bančno garancijo za dobro izvedbo del
v protivrednosti 10,000.000 DEM;

– izjavo o upoštevanju vseh zakonov,
predpisov, standardov in normativov, ki so
v veljavi v Republiki Sloveniji.

6. Rok za vložitev vlog je 30 dni od ob-
jave v Uradnem listu RS na naslovu: Jože

Vidmar, podžupan, Adamič Lundrovo na-
brežje 2, Ljubljana, v sobi 302, vsak dan od
10. do 14. ure.

7. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete na zgoraj navedenem naslovu proti pla-
čilu zneska 50.000 SIT, na ŽR št. 50100-
637-813-003.

8. Ob izbiri osebe zasebnega prava, na
podlagi vlog o zainteresiranosti,  bo odloče-
no z upravno odločbo.

Mestna občina Ljubljana


