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Sodni register

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 32, z dne 5. VI.
1997, stran 2450, Srg št. 94/00837,
Rg-42618, se ime firme pravilno glasi:
MONTANA TRADE, Inženiring in trgovina z nekovinskimi rudninami, d.o.o.
Popravek
Srg 97/00293
Rg-421
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00293 z dne 14. 3. 1997 pri subjektu vpisa BODOČNOST, podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov, Maribor, d.d., sedež: Dalmatinska ulica 1, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00046/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o popravi z dne 4. 3. 1997 pod št. Srg 13/97
glede osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št. 5050391
Osnovni kapital: 151,436.230,68 SIT.
Okrožno sodišče v Mariboru

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
KRANJ
Srg 97/00362
Rg-109680
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00362 z dne 26. 3. 1997 pod št.
vložka 1/05280/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k družbi EDUCA, d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5835798
Firma: UČILA, trgovina in storitve,
d.o.o., Tržič
Skrajšana firma: UČILA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Predilniška 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mrvar Srečko, izstopil
26. 3. 1997.

LJUBLJANA
Srg 5220/96
RG-420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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BREGAR, d.o.o., Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev z dne 25. 10. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Bregar Danijel, Bregar
Zvonko, Bregar Bernarda, Bregar Emil in
Bregar Jasna, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelje.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 1996
Srg 94/19582
Rg-104153
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19582 z dne 2. 12. 1996 pod št. vložka
1/15954/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5575150
Firma: N.I.A. ADVERTISING, d.o.o.,
Podjetje za propagando in marketing,
Dvoržakova 5, Ljubljana
Skrajšana firma: N.I.A. ADVERTISING, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dvoržakova 5
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Kovač Božidar, Lavš Igor
in Kovač Ana, vsi izstopili 22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevezli Božidar Kovač, Cesta na Rožnik 2,
Ljubljana, Igor Lavš, Vojkova ulica 5, Ljubljana in Ana Kovač, Cesta na Rožnik 2,
Ljubljana.

NOVO MESTO
Srg 94/01524
Rg-33481
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01524 z dne 21. 2. 1996
pod št. vložka 1/02004/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št.: 5547121
Firma: MALNAR – trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Leto VII

Sedež: 8351 Straža, Na žago 21
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Mitja, izstopil
25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Zupančič Mitja, Na žago 21, Straža.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 121-1/97-43/5
Ob-3118
1. Upravna enota Ilirska Bistrica hrani
pravila Sindikata Zavoda Osnovne šole
»Rudolfa Ukoviča«, Podgrad, z dne 20. 6.
1997. Pravila sindikata so vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ilirska Bistrica, pod zap. št. 31, dne 15. 7. 1997.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil Sindikata Zavoda Osnovne šole »Rudolfa Ukoviča,« Podgrad, postane Sindikat Zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča, Podgrad, s sedežem v Podgradu št. 99b, Podgrad, pravna oseba.

Razglasi sodišč
Oklici o uvedbi postopka za nastavitev
zemljiške knjige
Su 43-02/97-2
R-82
Oklic o uvedbi postopka za nastavitev
zemljiške knjige za katastrsko občino Černelavci v sodnem okraju Murska Sobota.
Z dnem 1. 9. 1997 se bodo začele poizvedbe v zvezi z napravo nove zemljiške
knjige za katastrsko občino Černelavci. Poizvedbe se bodo opravljale v času od 1. 9.
1997 dalje vsak delovnik od 7. do 16. ure v
prostorih Zadružnega doma v Černelavcih.
K poizvedbam naj pridejo vsi posestniki,
hipotekarni upniki in vse druge osebe, ki imajo pravno korist od tega, da se poizvedo lastninske pravice ali da se ugotovi istovetnost
sedanjih označb parcel. Navajati smejo vse,
kar utegne služiti za to, da se pojasni stanje
stvari in da se ohranijo njihove pravice.
Tisti, ki imajo na teh zemljiščih ali na
njihovih delih zastavne, služnostne ali dru-
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ge pravice, primerne za knjižni vpis, naj te
pravice prijavijo, če želijo, da se vpišejo v
novo zemljiško knjigo kot stara bremena.
Prijave teh pravic je treba podati pismeno
ali ustno na zapisnik v času od 1. 6. 1997 do
1. 9. 1997 pri Okrajnem sodišču v Murski
Soboti, Slomškova ul. 19, v sobi št. 6, vsak
delovnik od 8. do 15. ure, od 1. 9. 1997
dalje pa v prostorih Zadružnega doma v
Černelavcih vsah delovnik od 7. do 16. ure.
V prijavah je treba natančno navesti pravico in vrstni red, ki se zanjo zahteva, kakor
tudi zemljiškoknjižne vložke, v katerih se
naj opravi vpis. Navesti je treba tudi dejstva, na katera se opira prijavljena pravica in
na katera se opira zahtevani vrstni red. Prijavne dolžnosti v ničemer ne spreminja dejstvo, da je pravica, ki jo je treba prijaviti,
morda očitna iz kakšne listine, ki je že pri
sodišču ali iz kakšne sodne rešitve.
Posestniki zemljišč in drugi upravičenci
morajo prinesti k poizvedbam oziroma priložiti prijavam v izvirniku ali prepisu vse
spise, izpiske iz zemljiške knjige, sodne odločbe ali druge listine, če so potrebne za
napravo zemljiške knjige in če jih imajo
sami ali njihovi zastopniki.
Zato, da se vsakomur omogoči vpogled
v podatke, ki jih je sodišče doslej že zbralo,
bodo razgrnjeni posestni listi, seznami parcel in lastnikov ter zemljiškoknjižna mapa
od 1. 6. 1997 do 1. 9. 1997 pri Okrajnem
sodišču v Murski Soboti v sobi št. 6 (zemljiška knjiga), od 1. 9. 1997 dalje pa v prostorih Zadružnega doma v Černelavcih.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 5. 1997

nave nad dolžnikom Litostroj – tovarna viličarjev, d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
4. 9. 1996. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 2. 7. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije
St 12/97
S-305
To sodišče je na podlagi sklepa opr. št. St
12/97, z dne 11. 6. 1997, v zvezi s sklepom
Višjega sodišča v Mariboru, opr. št. Cpg
391/97, z dne 26. 6. 1997 ustavilo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Gradis–
gradbeništvo, d.o.o., Dobja vas 125, Ravne
na Koroškem, ki je bil začet s sklepom tega
sodišča opr. št. St 12/97, z dne 16. 4. 1997.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 7. 1997
St 39/97
S-309
To sodišče je dne 27. 6. 1997 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom 5 LADY,
d.o.o., Ljubljana, Trebinjska 1–3, ter nato
s sklepom z dne 11. 7. 1997 ta postopek
zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa o
zaključku postopka izbriše iz sodnega registra.
Zoper sklep o zaključku postopka se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi v
Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 1997
St 28/97
S-306
To sodišče je s sklepom St 28/97 z dne
11. 7. 1997 ustavilo postopek prisilne porav-

St 26/97
S-307
To sodišče je s sklepom St 26/97 z dne
11. 7. 1997 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Litostroj – tovarna industrijske opreme, d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana.
St 27/97
S-308
To sodišče je s sklepom St 27/97 z dne
11. 7. 1997 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Litostroj – tovarna preoblikovalne opreme, d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana.
St 29/97
S-310
To sodišče je s sklepom St 29/97 z dne
11. 7. 1997 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Litostroj – vzdrževanje, energetika, transport, d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana.
St 19/97
S-311
To sodišče je s sklepom St 19/97 z dne
11. 7. 1997 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Koncern Litostroj
holding, d.d., Litostrojska 40, Ljubljana.
St 25/97
S-312
To sodišče je s sklepom St 25/97 z dne
11. 7. 1997 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Litostroj – gostinstvo in nastanitev, d.o.o., Litostrojska
40, Ljubljana.
St 13/96
S-313
To sodišče je s sklepom St 13/96 z dne 4.
9. 1996 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Iskra commerce, Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve na sledeči način:
Terjatve upnikov iz tujine v višini 60% s
4% letno obrestno mero v dveh letih po
predložitvi načrta finančne reorganizacije
sodišču dne 19. 4. 1996.
Terjatve upnikov iz Slovenije v višini
50% s 4% letno obrestno mero v enem letu
po predložitvi načrta finančne reorganizacije sodišču dne 19. 4. 1996.
Terjatve iz naslova delovnih razmerij
(nad višino izhodiščnih plač) v višini 60% z
2% obrestno mero v dveh letih po predložitvi načrta finančne reorganizacije sodišču –
dne 19. 4. 1996.
Terjatve upnikov iz Slovenije iz naslova
kapitalskih deležev za naložbe v tujini, v
celoti, tako da se njihov položaj po potrditvi
načrta finančne reorganizacije ne spremeni.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 13. 3. 1996 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
drugi koloni (ugotovljene terjatve) Priloge
1 k sklepu, ki je sestavni del izreka sklepa,
zato jih je dolžnik dolžan izplačati v višini,
navedeni v tretji koloni te priloge in v roku
iz 2. točke izreka sklepa.

St 36/97
S-314
To sodišče je s sklepom St 36/97 dne 16.
7. 1997 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Avtoline Lada, d.o.o., Tržaška 135,
Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 22. 10. 1997 ob 9.30, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16.
7. 1997.
St 38/97
S-315
To sodišče je s sklepom St 38/97 dne 16.
7. 1997 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Avtoline, Trgovina in servis, d.o.o.,
Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 22. 10. 1997 ob 10 uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16.
7. 1997.
St 37/97
S-316
To sodišče je s sklepom St 37/97 dne 16.
6. 1997 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Avtoline Renault – Volvo, d.o.o.,
Tržaška 135, Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 22. 10. 1997 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16.
7. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 1997

terjatev dne 10. 9. 1997 ob 9. uri v konferenčni dvorani tega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 1997

Upravičenci so zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci ZVD. Odkup delnic iz notranjega odkupa bo potekal še do vključno
29. 8. 1997 na sedežu ZVD v Ljubljani, Bohoričeva 22a, vsak delovnik med 8. in
14. uro. Vplačilo delnic za notranji odkup z
denarjem se izvede na privatizacijski podračun ZVD, št. 50101-698-000-0027349.
Pri vplačilu se navede: “plačilo kupnine za
delnice iz notranjega odkupa”.
Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 14. ure na sedežu podjetja pri
Mariji Petelin po tel. 061/132-02-53, int.
217.
Zavod RS za varstvo pri delu

St 18/97
S-317
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 18/97
dne 18. 7. 1997 začelo stečajni postopek nad
stečajnim dolžnikom MIPI Družba za proizvodnjo plastičnih in kovinskih elementov,
gradbenega inženiringa, storitev in trgovine, d.o.o., Maribor, Valvazorjeva 73.
Odslej firma glasi MIPI Družba za proizvodnjo plastičnih in kovinskih elementov,
gradbenega inženiringa, storitev in trgovine,
d.o.o., Maribor, Valvazorjeva 73 – v stečaju.
II. Nad dolžnikom se opravi skrajšani
stečajni postopek.
III. Za stečajno upraviteljico se določi
mag. Irena Lesjak, dipl. ek., zaposlena TIM,
d.o.o., Maribor, Kraljeviča Marka 21.
IV. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, objave tega oklica in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in
kolkovane s predpisano sodno takso.
V. Dolžnike pozivamo naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
VI. Narok za preizkus terjatev bo dne
27. 10. 1997 ob 10. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 18. 7. 1997.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 1997
St 45/97
S-318
To sodišče je s sklepom z dne 18. 7.
1997 pod opr. št. St 45/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom ROG,
p.o., Ljubljana, Trubarjeva 72.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Edvin Makuc iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana,
– Sava, d.d., Kranj,
– Železarna Acroni Jesenice,
– Zmago Klavžar, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 18. 7. 1997.
St 83/94
S-319
To sodišče je v stečajni zadevi St 83/94
nad dolžnikom Adit, d.o.o., Ljubljana, razpisalo drugi narok za preizkus prijavljenih

St 18/97
S-320
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
18/97, z dne 18. 7. 1997 začelo stečajni
postopek nad družbo Findar – ekonomski
inženiring, d.o.o., Izola, Morova 6/a, Izola.
2. V stečajnem postopku se bo za dolžnika uporabljala firma Findar, d.o.o., Izola
– v stečaju.
3. Za stečajno upraviteljico se določi Renata Planinšek, dipl. ek. iz Jelerjev 19, Škofije.
4. Upnike se poziva, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.
5. Narok za preizkus terjatev bo 21. 11.
1997 ob 8.30 v sobi št. 132/I tukajšnjega
sodišča.
6. Dolžnike se poziva, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do Findar – ekonomski inženiring, d.o.o., Izola.
7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 18. 7. 1997.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 7. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-174
Slovenijavino, p.o., Ljubljana, Frankopanska 11, podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim,
upokojencem) k interni razdelitvi in notranjemu odkupu delnic. Javni poziv je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 39, z
dne 30. VI. 1997 in dnevniku Delo, dne 27.
6. 1997. Istočasno je bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih deskah v podjetju.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov, potrdil za neizplačane plače po
25.a členu ZLPP in denarna vplačila se podaljša do vključno 26. 9. 1997.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije po tel. 061/132-33-42 ali osebno na
sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Boris
Zajc ali Jadranka Golob.
Slovenijavino, p.o., Ljubljana
Št. 262
La-169
Zavod RS za varstvo pri delu, p.o.,
(dalje: ZVD) podaljšuje rok za odkup delnic
iz notranjega odkupa do vključno 28. 8.
1997. Program lastninskega preoblikovanja
in poziv upravičencem iz notranjega odkupa, naj odkupijo delnice, je bil objavljen v
časopisu Delo dne 28. 6. 1997.

Št. 40-97
La-171
Vetservis, d.o.o., Iva Slavca 1, Kranj,
katerega družbeni kapital, ki je predmet lastninskega preoblikovanja, izhaja iz neodplačno prenešenega dela družbenega kapitala Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske, Kranj, podaljšuje javni poziv upravičencem do notranjega odkupa poslovnih
deležev, ki je bil prvič objavljen v Uradnem
listu RS, št. 31 z dne 30. V. 1997 in dnevniku Delo, dne 12. 5. 1997. Hkrati je bil javni
poziv objavljen tudi na oglasni deski zavoda. Javni poziv za vplačilo denarnih sredstev se podaljša do vključno 15. 9. 1997.
Dodatne informacije dobite v dopoldanskem
času po tel. 064/212-781 ali osebno na sedežu zavoda pri Mariji Gril.
Živinorejsko veterinarski zavod
Gorenjske, Kranj
La-172
Pivka, perutninski kombinat, Neverke
30, Košana obvešča vse zainteresirane upravičence (zaposlene, nekdaj zaposlene, ožje
družinske člane zaposlenih in kooperante),
da podaljšuje rok za interno razdelitev in
notranji odkup iz programa lastninskega
preoblikovanja podjetja.
Rok se podaljša do vključno 30. 4. 1997.
Vsi drugi pogoji iz javnega poziva, objavljenega v dnevniku Delo 1. 3. 1997, ostanejo nespremenjeni. Vse dodatne informacije
dobite po telefonu 067/55-810 ali osebno na
sedežu podjetja.
Pivka, Košana
La-170
Na podlagi uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur.
l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94,
68/94 in 5/95) Saturnus – Orodjarna in strojegradnja, d.d., Ljubljana, Ob železnici 16, objavlja program lastninskega preoblikovanja,
ki ga je z odločbo št. LP 01549/1997-MR z
dne 18. 6. 1997 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Firma in sedež: Saturnus – Orodjarna in strojegradnja, d.d., Ljubljana, Ob
železnici 16.
Družba je vpisana v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg.
vl. 1/19208/00.
2. Matična številka: 5035899.
3. Dejavnost podjetja: osnovna dejavnost
podjetja je proizvodnja orodij in strojev.
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4. Pravna oblika organiziranosti:
Saturnus – Orodjarna in strojegradnja,
d.d., je podjetje v družbeni lastnini, v katerem znaša družbeni kapital 100%.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala po preoblikovanju podjetja po odbitku
2% kapitala, ki je pridržan denacionalizacijskim upravičencem:
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– upravičenci iz interne razdelitve –
20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade – do
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – do 20%
družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – do 40% družbenega kapitala.
7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje Saturnus – Orodjarna in strojegradnja, d.d., Ljubljana, Ob železnici 16,
poziva upravičence (vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojene delavce podjetja), da lahko v 30 dneh po tej objavi, objavljeni v časopisu Dnevnik ter na oglasni deski podjetja, zamenjajo lastniške certifikate
za začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih
20% delnic, namenjenih interni razdelitvi,
bo z objavo internega razpisa v naslednjih
10 dneh začel teči nov 15 dnevni rok za
vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve, so navadne, glasijo na ime in so neprenosljive dve
leti po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje Saturnus – Orodjarna in strojegradnja, d.d., Ljubljana, Ob železnici 16,
poziva upravičence (vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojene delavce podjetja), da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal hkrati z interno razdelitvijo delnic v
višini 40% družbenega kapitala, z upoštevanjem 50% popusta. Upravičenci bodo
hkrati z vpisom in vplačilom delnic podpisovali tudi izjavo o pristopu k pravilom notranjega odkupa.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja skladno s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja, in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij.
8. Načini vplačila
Delnice iz interne razdelitve in notranjega odkupa lahko upravičenci vplačajo in
vpišejo v okviru zgoraj opredeljenih rokov
na sedežu podjetja Saturnus, Orodjarna in
strojegradnja, d.d., Ljubljana, Ob železnici

16, vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.
Pri gotovinskih vplačilih delnic iz notranjega odkupa se kupnina za delnice revalorizira z indeksom drobnoprodajnih cen od
1. 1. 1993 dalje, vplačila pa se izvajajo na
posebni privatizacijski (pod)račun št.
50103-698-000-0027396 pri Agenciji RS za
plačilni promet, z navedbo: plačilo kupnine
za delnice notranjega odkupa. Rok za vplačila je prekluziven.
9. Informacije
Vabimo vse upravičence, da se na naš
poziv oglasijo z obvestilom o dodelitvi lastniškega certifikata. Dodatne informacije v
zvezi s programom, pogoji vpisa in vplačila
lahko upravičenci dobijo pri Kadivnik Marjeti, tel.061/14-02-055, int. 212, 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 navedenega programa preoblikovanja kršene njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani. Pritožba zoper odločbo agencije
o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljubljana,
Kotnikova 28.
Saturnus, Orodjarna in strojegradnja,
d.d., Ljubljana

Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 800,000.000
SIT.
Podjetje bo v postopku lastninskega
preoblikovanja izdalo 800.000 začasnic (dalje: delnic), ki jih bo po vpisu preoblikovanja podjetja v sodni register nadomestilo z
delnicami z nominalno vrednostjo ene delnice v višini 1.000 SIT. Od skupnega števila
izdanih delnic bo podjetje v postopku izvedbe programa izročilo zadružnim upravičencem na podlagi izdane odločbe po zakonu o zadrugah 306.400 delnic.
Na podlagi predhodno navedenega je
agencija ugotovila vrednost nominiranega
družbenega kapitala, ki je osnova za preoblikovanje po zakonu, po stanju na dan 1. 1.
1993 v višini 493,600.000 SIT z otvoritveno bilanco stanja, ki jo je podjetje izdelalo
na podlagi metodologije, predpisane z uredbo o metodologiji za izdelavo otvoritvene
bilance stanja.
Za zgoraj navedeno višino družbenega
kapitala bo podjetje izdalo 493.600 delnic.
Podjetje je izbralo naslednje načine lastninskega preoblikovanja:
– interna razdelitev delnic – v višini
32,41% družbenega kapitala (160.000 delnic – navadne delnice, prodajna cena delnice je 1.640 SIT),
– notranji odkup podjetja – v višini
67,59% družbenega kapitala (333.600 delnic – navadne delnice, prodajna cena delnice je 1.640 SIT).
5. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
za interno razdelitev in notranji odkup
5.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse upravičence (zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja), da v 30 dneh po objavi tega oglasa v časopisu Delo in na oglasnih deskah
podjetja predložijo lastniške certifikate v zameno za navadne delnice podjetja iz interne
razdelitve.
Podjetje izvede interno razdelitev v višini 20% osnovnega kapitala za lastninjenje.
Delnice so oznake B z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Prodajna cena delnic v interni razdelitvi,
ki vključuje oblikovanje rezerv, znaša 1.640
SIT.
Delnice B so navadne, glasijo se na ime
in so neprenosljive dve leti po njihovi izdaji, razen v primeru dedovanja.
Dajejo pravico do glasovanja, do dividende in do sorazmernega deleža iz stečajne ali likvidacijske mase v primeru stečaja
ali likvidacije podjetja.
Če bo predloženih lastniških certifikatov
več kot je razpoložljivih delnic za interno
razdelitev, se bodo presežni certifikati proporcionalno prenesli na notranji odkup.
5.2. Interni razpis
Podjetje hkrati poziva ožje družinske
člane zaposlenih v podjetju (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji in osebe,
ki jih je zaposleni dolžan vzdrževati), da v
30 dneh po objavi tega poziva v časopisu
Delo in na oglasnih deskah podjetja predložijo lastniške certifikate v zamenjavo za
navadne delnice oznake B iz interne razdelitve.
Če bodo družinski člani predložili več
certifikatov, kot je predvideno za ta namen,
bo podjetje upoštevalo kriterij proporcio-

La-173
Skladno z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 6/94, 43/94 in 68/94) in na
podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo
z
odločbo
št.
LP
01181/1996-BR z dne 23. 12. 1996 objavlja
“Pivka”, perutninski kombinat, Neverke 30,
program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Splošni podatki o podjetju
1.1. Firma podjetja: “Pivka”, perutninski kombinat, p.o.
1.2. Sedež podjetja: Neverke 30, Košana
1.3. Matična št.: 5151406.
1.4. Osnovna dejavnost: živinoreja, podskupina 020140 (A/01-240 reja perutnine).
2. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je registrirano pri pristojnem registrskem
sodišču v Kopru kot družbeno podjetje s
100-odstotno družbeno lastnino pod reg. št.
Srg 784/89 z dne 27. 2. 1990.
3. Pričakovana lastniška struktura kapitala po preoblikovanju:
– zadružni upravičenci – 38,3%,
– upravičenci iz interne razdelitve –
20%,
– upravičenci v notranjem odkupu –
41,7%.
4. Predvideni način izvedbe lastninskega preoblikovanja
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nalnosti in o tem družinske člane obvestilo
v 15 dneh.
Če bodo prednostni upravičenci s svojimi certifikati dosegli predvideno vrednost
interne razdelitve, ožji družinski člani ne
bodo mogli sodelovati pri interni razdelitvi
in jim bo podjetje predložene certifikate vrnilo v celoti.
Če bo vrednost predloženih certifikatov
po točki 5.1. in 5.2. manjša od 20% osnovnega kapitala za lastninjenje, se preostanek
delnic prenese na Sklad RS za razvoj.
Vpisovanje in zamenjava lastniških certifikatov iz interne razdelitve bo mogoča pri
blagajnah vseh enot podjetja in pri blagajni
podjetja vsak delovnik od 7. do 15. ure.
5.3. Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence (zaposlene, nekdaj zaposlene, upokojene in kooperante KZ perutninarjev “Pivka”), da sodelujejo pri notranjem odkupu delnic, ki bo
potekal hkrati z interno razdelitvijo delnic.
Podjetje bo notranji odkup izvedlo v višini 41,7% osnovnega kapitala za lastninjenje.
Delnice so oznake C, z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Izhodiščna prodajna vrednost za delnice
oznake C je 1.640 SIT. Ta vrednost delnic
bo revalorizirana skladno z določili ZLPP
(indeks prodajnih cen) od 1. 1. 1993 do
objave.
Udeležencem notranjega odkupa se na
ceno delnic prizna 50-odstotni popust.
Sodelovanje v notranjem odkupu je mogoče:
– z gotovinskim nakupom delnic,
– z zamenjavo presežnih certifikatov.
Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske, z oznako C, ki dajejo pravico do
upravljanja in dividende. Delnice se glasijo
na ime in so neprenosljive zunaj programa
notranjega odkupa, razen z dedovanjem.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopajo k programu in pravilom notranjega odkupa. Za to se mora odločiti najmanj tretjina zaposlenih v podjetju.
Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket delnic (20% od notranjega odkupa),
postanejo udeleženci notranjega odkupa,
preostali del pa morajo odkupiti v 4 letih,
po najmanj četrtino letno.
Preostale delnice iz notranjega odkupa,
ki jih upravičenci ne bodo odkupili, se prenesejo na Sklad RS za razvoj.
Delnice iz notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vplačevali na poseben privatizacijski račun pri Agenciji RS za plačilni
promet, informiranje in nadziranje v Postojni št. 52200-698-8243. Vpisovanje in vplačila delnic bodo mogoča 30 dni po objavi
tega poziva v časopisu Delo in na oglasnih
deskah podjetja.
6. Informiranje
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije vsak delovni dan od 7. do 14. ure po
tel. 067/55-810, pravna služba, ali osebno
na sedežu podjetja.
7. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo

svojih pravic v 15 dneh po tej objavi s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožbo zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja je treba poslati Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.
Pivka, p.o., Košana

Razpisi delovnih mest
Ob-3169
Abanka, d.d., Ljubljana, razpisuje delovno mesto
predsednika uprave.
Za predsednika uprave je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih mestih v banki ali v gospodarstvu,
– aktivno znanje tujega jezika,
– predstavitev programa razvoja banke
(za pripravo programa lahko kandidat prejme gradivo v Sekretariatu banke, Slovenska
58, Ljubljana),
– predstavitev kandidata.
Predsednik uprave bo imenovan za dobo
5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazili
o izpolnjevanju pogojev, vključno s programom razvoja banke in opisom dosedanjega
dela do 30. 8. 1997, na naslov: Abanka, d.d.,
Ljubljana, Nadzorni svet, Slovenska 58,
1517 Ljubljana, z oznako “za razpis”.
Abanka, d.d., Ljubljana
Št. 16/97
Ob-3170
Upravni odbor podjetja Veletrgovina Vema, export-import, d.d., Maribor, Tržaška c.
65, na podlagi sklepa 57. redne seje z dne
7. 7. 1997 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja podjetja
za mandatno dobo 4 leta.
Za direktorja podjetja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba ekonomske,
komercialne, tehnične ali organizacijske
smeri in 3 leta delovnih izkušenj na enakih
delih in nalogah ali
– višješolska izobrazba ekonomske, komercialne, tehnične ali organizacijske smeri in 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na delih s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– sposobnost vodenja in organizacije.
Prijavo z ustreznimi dokazili je potrebno
poslati v 8 dneh od dneva objave na naslov
podjetja Veletrgovina Vema, export-import,
d.d., Maribor, Tržaška c. 65, z oznako “Razpis za direktorja”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od dneva objave.
Veletrgovina Vema, d.d.
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Javna naročila
Javni razpisi
Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih projektov, ki bodo izvedeni med 1. 8.
1997 in 15. 12. 1997, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 43, z dne 18. VII. 1997, Ob-3052
se izpuščena 5. točka pravilno glasi:
5. Merila za izbiro in omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb
1. Jasna predstavitev, realnost, uporabnost, izvedljivost projekta, potreba po njegovi izvedbi, množičnost, izrazita mladinskost in aktivna udeležba mladih pri načrtovanju in izvajanju projekta.
2. Razdelana vsebina in program projekta, z opredeljenim namenom in pričakovanimi rezultati.
3. Jasna časovna razdelanost programa
in starostna struktura udeležencev projekta.
4. Strokovna usposobljenost in izkušnje
pripravljalcev oziroma izvajalcev projekta.
5. Dosedanji dosežki prijavitelja pri izvajanju projektov za mlade.
6. Sodelovanje z drugimi organizacijami
in institucijami.
7. Natančno opredeljeni odhodki in prihodki, povezani z izvajanjem programa ter
naveden pričakovani znesek sofinanciranja
Urada RS za mladino.
8. 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 političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94);
– mladinski centri, ki so registrirani kot
pravne osebe v RS in ki opravljajo mladinsko delo ali izvajajo projekte za mlade;
– polnoletne in poslovno sposobne fizične osebe, ki so državljani RS.
9. Izvajalec projekta mora zagotoviti najmanj 25% financiranje iz neproračunskih
virov.
10. Izvajalec projekta, ki bo izveden na
lokalni ravni, mora zagotoviti najmanj 25%
financiranje iz lokalnih virov.
11. Izvajalec projekta je dolžan navajati
reference za izvedbo projekta.
Uredništvo
Popravek
Ob-3214
V javnem razpisu za sofinanciranje novih delovnih mest v letu 1997, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 33, z dne 6. VI.
1997, pod št. Ob-2387 se v 2. točki drugi
odstavek pravilno glasi:
I. Posamezni gospodarski družbi oziroma samostojnemu podjetniku posamezniku
(prosilcu) bodo dodeljena nepovratna sredstva v višini do 50% vrednosti investicije
oziroma do 4,360.830,30 SIT na novo delovno mesto za presežnega delavca Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o. Sredstva bo-
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do dodeljena na podlagi odločitve in sklepa razpisne komisije, katera bo obravnavala prispele vloge ponudnikov. Razpisna
komisija lahko za pomoč pri presoji ponudb oziroma dodelitvi sredstev pridobi
neodvisno strokovno mnenje o oceni investicijskega programa oziroma celotni
oceni ponudbe.
II. 7. točka, drugi odstavek pravilno
glasi:
Komisija bo o dodelitvi nepovratnih srestev obvestila prosilce, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje najkasneje v roku 45 dni po
odpiranju vlog.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika v 8 dneh od
odpiranja ponudb.
Občina Lendava

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno
v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
Občina Radlje ob Dravi

Ob-3100
Občina Lendava na podlagi določil zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št.
80/94), zakona o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 5/96), zakona o zagotovitvi
sredstev za potrebe Republike Slovenije v
obdobju začasnega financiranja (Ur. l. RS,
št. 31/97) ter odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 33/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok
1. Naročnik: Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.
2. Predmet javnega naročila: dnevni prevozi učencev po šolskem koledarju za šolsko leto 1997/98 za Dvojezično osnovno
šolo I Lendava, Dvojezično osnovno šolo
Genterovci in Dvojezično osnovno šolo Dobrovnik po predvidenih relacijah:
– Dolga vas–Lendava,
– Benica–Pince marof–Pince–Dolina–
Čentiba–Lendava,
– Petišovci–Petišovci kolonija–Trimlini–
Lendava,
– Kot–Kapca–Gaberje–Gornji Lakoš–
Dolnji Lakoš–Lendava,
– Lendava–Gorice–Lendava,
– Mostje–Genterovci,
– Kamovci–Genterovci,
– Radmožanci–Genterovci,
– Žitkovci–Dobrovnik,
– Strehovci–Dobrovnik.
3. Predvidena letna vrednost naročila
znaša 16,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega izvajalca:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta vozil in zagotovila za varno
vožnjo,
– možnost za usklajeno in nemoteno
opravljanje šolskih prevozov,
– dosedanje izkušnje pri prevozih otrok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.
Ponudnik lahko ponuja prevoze v paketu
ali posebej za posamezno relacijo.
5. Interesenti morajo oddati ponudbe v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj, ponudba –
šolski prevozi 97/98” najpozneje do 21. avgusta 1997 do 9. ure na naslov: Občina Lendava,
Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.
6. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 21. avgusta 1997 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Lendava.
7. Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
dodatne informacije na Občini Lendava, pri
Alenki Galič.

Št. 63/97
Ob-3101
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Radlje ob
Dravi
javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
prevozov učencev v Osnovno šolo Radlje
ob Dravi ter podružnici Remšnik in
Vuhred za šolsko leto 1997/98
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi in
Osnovna šola Radlje ob Dravi.
2. Predmet razpisa: izvajanje prevozov
učencev na naslednjih progah:
3.a) Avtobusni prevoz v obe smeri:
– Vas–Erjavčev graben–Vas–Radlje,
– Zgornja Vižinga–Radlje,
– Gregl–Vuhred–Radlje.
b) Prevoz s kombijem v obe smeri:
– Pernat–Prelaz Radelj–Radlje,
– Pavli–Sv. Janez–Radlje,
– Radelca št. 30 Zg. Ovčar–Smrečnik–
Remšnik,
– Remšnik–Brezni Vrh–Brezniški jarek–
Remšnik,
– Kovač–Sv. Anton–Gregl–Vuhred–Radlje.
4. Vrednost razpisanih del je 15,000.000
SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo na sedežu Občine Radlje ob
Dravi, Mariborska c. 7, soba 314, v tajništvu.
6. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki z dovoljenjem pristojnega organa za
prevoz oseb.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov oziroma firmo ponudnika,
– velikost vozila (število sedežev), tip in
starost vozila, s katerim bo opravljal prevoze,
– dokazilo o lastništvu vozila, oziroma
pogodbo o leasingu ali najemu vozila,
– reference (izkušnje pri prevozih učencev),
– morebitne ugodnosti, ki jih daje ponudnik,
– ceno po km prevoza oziroma ceno mesečne vozovnice.
8. Pri izbiri bodo imeli prednost ponudniki, ki bodo:
– ponudili prevoze s primernim vozilom,
– ponudili primerno ceno prevozov po
km oziroma mesečne vozovnice,
– imeli najugodnejše reference,
– ponudili druge ugodnosti.
9. Ponudniki lahko dajo ponudbo v paketu ali pa za posamezno relacijo.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z
naslovom ponudnika in naročnika ter z oznako “šolski prevozi” Ne odpiraj.
Ponudniki morajo obvezno na ovojnici
označiti za katere prevoze dajejo ponudbo,
razen, če je ponudba v paketu.
10. Ponudbe je treba oddati najkasneje
20. dan po objavi v Uradnem listu RS, v
prostorih občine.
Odpiranje ponudb bo istega dne ob 12.
uri v sobi 313, Mariborska c. 7.

Št. 601-13/97
Ob-3102
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in zakona o osnovni šoli
(Ur. l. RS, št. 12/96), Občina Majšperk objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Majšperk
1. Naročnik: Občina Majšperk, Majšperk
32/a, Majšperk.
2. Predmet razpisa: prevozi osnovnošolskih otrok v Osnovno šolo Majšperk in Osnovno šolo Žetale v šolskem letu 1997/98.
3. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo lahko ponudniki v času razpisa
dobijo na Občinskem uradu občine Majšperk, telefon 794-495 in 794-486.
4. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,500.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju razpisnih storitev,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
6. Rok za oddajo ponudb: 6. avgust 1997
do 10. ure po pošti ali osebno na Občinskem
uradu občine Majšperk, Majšperk 32/a, s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za šolske
prevoze”.
7. Odpiranje ponudb bo v sredo, 6. avgusta 1997 ob 11. uri v prostorih Občine
Majšperk.
8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Majšperk
Ob-3103
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova 43,
Idrija, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za antikorozijsko
zaščito nosilne konstrukcije
kondenzatorjev rotacijske peči v
topilnici Rudnika živega srebra Idrija v
zapiranju, d.o.o.
1. Investitor: Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, Idrija.
2. Predmet razpisa: izvedba antikorozijske zaščite nosilne konstrukcije kondenzatorjev rotacijske peči v topilnici RŽS Idrija.
3. Tehnični podatki: nosilna konstrukcija kondenzatorjev je izdelana iz jeklenih I
profilov. Tloris objekta je 13 m × 7 m, višina konstrukcije pa je 17 m. Potrebno je predhodno odstraniti sedanjo barvo in rjo (peskanje) ter pleskanje z ustrezno barvo.
4. Dodatna pojasnila in potrebno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o.,
(kontaktna oseba: Tomaž Klemenčič, tel.
065/73-811, int. 213).
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5. Merila za izbor: investitor bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteval naslednje kriterije:
– ustreznost tehničnih rešitev,
– ceno,
– reference,
– rok izdelave.
Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije, najcenejšo
ponudbo ne izbere kot najugodnejšo,
– da korigira obseg del glede na razpisno dokumentacijo.
6. Vsebina ponudbe: ponudba bo veljavna, če bo vsebovala:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– opis del,
– ponudbeno ceno, ločeno za peskanje
in barvanje,
– rok izdelave,
– opcijo ponudbe.
Ponudbe morajo prispeti najkasneje v 20
dneh po objavi v Uradnem listu RS do 12.
ure, na naslov investitorja.
Pismene ponudbe dostavite oziroma pošljite v zaprti kuverti, z oznako: “Ponudba –
Ne odpiraj”.
Odpiranje ponudb bo na sedežu investitorja, dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS, ob 12.30. Ponudniki bodo
o izbiri obveščeni v 30 dneh po datumu
objave.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

8. Ponudba z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
izgradnjo kanalizacije v Hotizi” je potrebno
dostaviti v zapečateni kuverti na naslov:
Krajevna skupnost, Vas Hotiza, 9220 Lendava v 30 dneh od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS do 24. ure.
9. Ponudba mora obsegati:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazila o registraciji, samostojni
podjetniki morajo poleg obrtnega dovoljenja predložiti še priglasitveni list davčnega
urada,
3. referenčni list,
4. terminski plan,
5. garancijski rok izvedenih del,
6. garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene cene,
7. navedba pooblaščene osebe,
8. navedbo imena podizvajalcev z izjavo, da jamči za kakovost del podizvajalcev,
9. izjavo, da je seznanjen z obsegom
del in ogledom lokacije,
10. izjavo, da je usposobljen izvesti
dela po tem razpisu,
11. izjavo ponudnika o odpravi pomanjkljivosti v garancijski dobi,
12. ponudba za izgradnjo kanalizacije s ponudbenim predračunom in vzorcem
pogodbe.
10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in varovalne klavzule ne bomo upoštevali.
11. Javno odpiranje ponudb bo 45. dan
po objavi tega oglasa v Uradnem listu RS
ob 12. uri v gasilskem domu v Hotizi. V
primeru, da je ta dan nedelja ali praznik je
dan odpiranja ponudb naslednji dan ob istem času na istem mestu. Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudbenikov pisna pooblastila za zastopanje. Nepravilno opremljene kuverte in nepravilne ponudbe ne bodo upoštevane.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
13. Vse morebitne dodatne informacije
ponudniki dobijo pri podjetju Atrij, d.o.o.,
telefon 71-245 – kontaktna oseba Kolarič
Anton.
Krajevna skupnost Hotiza
Vas Hotiza

4. Predviden začetek del: konec septembra 1997, rok dokončanja del določi ponudnik.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 16. 8. 1997 do 25. 8. 1997
od 9. do 12. ure na sedežu Občine Šmartno
ob Paki (tel. 063/885-017) na podlagi dokazila o plačilu 5.000 SIT na ŽR občine št.
528000-630-10173, Agencija RS za plačilni
promet, enota Velenje.
6. Orientacijska vrednost del: 3,000.000
SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference pri izvajanju razpisanih del,
– organizacijska in kadrovska struktura
firme s podatki o odgovornih nosilcih projekta,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– finančno stanje ponudnika (bonitetni
podatki),
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne
cene storitev,
– ostale ugodnosti ponudnika.
9. Rok za dostavo zapečatenih ponudb je
8. 9. 1997 do 12.45 na naslov: Občina
Šmartno ob Paki, 3327 Šmartno ob Paki z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba – PGD, PZI
projekt kanalizacija.”
10. Javno odpiranje ponudb bo istega
dne, to je 8. 9. 1997 ob 13. uri na sedežu
občine.
O izboru najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni.
Občina Šmartno ob Paki

Ob-3104
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Krajevna skupnost Hotiza,
vas Hotiza objavlja
javni razpis
za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v
Hotizi
1. Investitor: Krajevna skupnost Hotiza,
Vas Hotiza, Lendava.
2. Predmet razpisa: gradnja kanalizacijskega omrežja v Hotizi.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša ca. 25,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del: 15 dni po podpisu pogodbe.
5. Investitor se pridržuje pravico vsled
finančnih razlogov oddati delni obseg od
razpisanega.
Ponudnik nima pravice do uveljavitve
odškodnine iz tega naslova.
6. Dokumentacija: popisni del dobijo ponudniki vsak delovni dan od 14. do 17. ure v
gasilskem domu Hotiza v roku 8 dni od
dneva objave tega razpisa v Uradnem listu
RS. Za dvig dokumentacije je potrebno plačati nepovratnih sredstev v višini 9.000 SIT
na žiro račun št. 51920-763-36899.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– pogodbena cena,
– plačilni pogoji s kreditom,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– rok izvedbe, terminski plan,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.

Št. 34/97
Ob-3109
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Šmatno ob Paki
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo projektne dokumentacije za
kanalizacijo Šmartno ob Paki – faza 1
1. Predmet razpisa: izdelava projektne
dokumentacije (PGD, PZI) 1. faze kanalizacije v Občini Šmartno ob Paki v dolžini
okoli 2.130 m, z dvema pretočnima bazenoma meteornih voda. Osnova za izdelavo projektne dokumentacije so izdelani idejni projekti.
2. Naročnik: Občina Šmartno ob Paki 72,
Šmartno ob Paki.
3. Lokacija: 1. faza kanalizacije poteka
od naselja Šmartno ob Paki do naselja Podgore.

Št. 347-46/97
Občina Jesenice objavlja

Ob-3110

javni razpis
za izbiro izvajalca za postavitev
reklamnih panojev in reklamnih tabel na
drogovih javne razsvetljave
1. Predmet razpisa je postavitev, trženje
in vzdrževanje:
– reklamnih panojev z enostranskim oziroma dvostranskim napisom,
– reklamnih tabel na drogovih javne razsvetljave na območju Občine Jesenice.
2. Ponudnik lahko da ponudbo samo za
postavitev reklamnih panojev ali reklamnih
tabel na drogovih javne razsvetljave ali pa
za oboje.
3. Ponudba mora vsebovati:
– ponudbo o plačilu,
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– obrazce BON-1, BON-2, ne starejše od
30 dni,
– osnutek pogodbe,
– okvirno število reklamnih panojev (ali)
tabel, ki jih namerava postaviti na območju
Občine Jesenice,
– slikovni material (izgled panoja oziroma reklamne table).
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa.
3. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo
ustrezne pogodbe pridobil izključno pravico za postavljanje in vzdrževanje reklamnih
panojev oziroma tabel na območju Občine
Jesenice za dobo najmanj dveh let z možnostjo podaljšanja.
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4. Pri postavljanju reklamnih panojev in
tabel bo moral izvajalec poleg ostalih, upoštevati še naslednje pogoje:
– površina reklamnega panoja je lahko
največ 12,25 m2, reklamne table pa 1 m 2,
– reklamni panoji oziroma table morajo
biti nameščene na lokacijah, ki bodo usklajene s pogoji Komunalne direkcije Občine
Jesenice,
– izvajalec bo moral pred namestitvijo
reklamnih panojev oziroma tabel pridobiti
vsa potrebna soglasja in dovoljenja,
– o možnosti postavljanja panojev na
zemljiščih v lasti ali uporabi fizičnih ali
civilnih pravnih oseb se bo moral izvajalec
sam dogovoriti s fizičnimi ali pravnimi osebami,
– plačati takso v skladu z odlokom o komunalnih taksah v Občini Jesenice.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ponujeno plačilo poleg plačila komunalne takse (vsota takojšnjega plačila minimalno 25% celotne vsote),
– kakovost in celovitost ponudbe,
– strokovnost in estetski izgled panojev
oziroma tabel,
– reference,
– ponujene dodatne ugodnosti (brezplačno koriščenje dela reklamnih panojev oziroma tabel za določen čas, ipd.).
6. Občina Jesenice si do odločitve o najugodnejšem ponudniku pridržuje pravico
zahtevati od ponudnikov dodatne podatke.
7. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v roku, ki je predviden
za oddajo ponudb na Komunalni direkciji
Občine Jesenice, soba št. 35.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu stroškov
za izdelavo razpisne dokumentacije v višini
10.000 SIT na žiro račun Občine Jesenice št.
51530-630-50155 – sklic na število 780001.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
št. 064/82-661.
8. Ponudba mora biti predložena v zapečateni ovojnici z navedbo imena in naslova
pošiljatelja in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za izbiro izvajalca
reklamnih panojev in reklamnih tabel” najkasneje do 25. 8. 1997 do 12. ure na naslov:
Občina Jesenice, Komunalna direkcija, Titova 78, 4270 Jesenice.
9. O času odpiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni pisno.
10. Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb.
Občina Jesenice

6. Rok pričetka del: september 1997
7. Vsi, ki želijo sodelovati na javnem
razpisu, lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do 8. 8. 1997 med 8. in 10. uro, na
Oddelku za okolje in prostor občine Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, po predhodnem
plačilu 12.500 SIT (pokritje materialnih
stroškov) na Ž.R. št.: 50700-637-56047; Občinska 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 ponudniki dobijo pri Mariji Rataj in pri Edvardu
Peperku, tel. 063-743-215.
8. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– način plačila,
– garancijski rok,
– terminski plan izvajanja del,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost 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 dokumentacijo in z oznako “ Ne odpiraj – ponudba na
javni razpis za ureditev dela lokalne ceste
L – 7207, Sela–Proseniško, II odsek”, je potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici najkasneje do 25. 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, Mestni
trg 10, Šentjur, soba št. 48 – drugo nadstropje, dne 25. 8. 1997 ob 13. uri.
11. Nepravočasno prispele in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila in jih ne bo
obravnavala.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Šentjur pri Celju

stropje in sicer v zaprtih kuvertah s pripisom “Ne odpiraj-razpis Alpdom”.
6. Ponudba mora biti oddana v skladu z
razpisnimi pogoji.
7. Ponudniki bodo o dnevu odpiranja ponudb obveščeni.
8. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni v 30 dneh po oddaji ponudb.
9. Vse dodatne informacije dobijo ponudniki na tel.: 715-662 Ravnik Stanko, Trseglav Bojan, Miran Mozetič.
Alpdom, Inženiring, d.d., Radovljica

Št. 005-5-97-100
Ob-3105
Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur, na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za oddajo del: ureditev dela lokalne
ceste L–7207 Sela–Proseniško, II. odsek:
pri Ribniku in Osnovni šoli Blagovna
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: 27,000.000
SIT.

Št. 1600/97
Ob-3106
Alpdom, Inženiring, d.d., Radovljica,
Cankarjeva 1, objavlja
javni razpis
o primernosti pri izvajanju vzdrževalnih
del
1. Naročnik: Alpdom, Inženiring, d.d.,
Radovljica, po pooblastilu pogodbenih partnerjev.
2. Predmet razpisa: izvajanje gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del v stanovanjsko poslovnih objektih pogodbenih partnerjev na območju Občin: Radovljica, Bled,
Bohinj.
3. Vrednost GOI del znaša ca.
110,000.000 SIT letno.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v tajnišvu firme, Cankarjeva 1, Radovljica v roku 10 dni po objavi
razpisa med 8. in 12. uro in po predhodnem plačilu 5.000 SIT na žiro račun investitorja št.: 51540-601-12409 ali pri blagajni Alpdoma.
5. Rok za dostavo ponudb je najkasneje
do 18. 8. 1997 do 12. ure v tajništvu Alpdom-a, Cankarjeva 1 Radovljica, I. nad-

Št. 353-16/95
Ob-3107
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Mislinja objavlja
javni razpis
za oddajo del izgradnje vodovoda
Graška Gora – Završe I. in II. faza
1. Investitor del je Občina Mislinja, Šolska ulica 34, soinvestitorja pa Mestna občina Slovenj Gradec in Mestna občina Velenje.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovoda
na območju naselij Graška Gora, Plešivec
in Završe.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
55,000.000 SIT.
4. Rok za izvedbo: I. faza do konca leta
1997, II. faza do konca leta 1998.
5. Merila za izbiro najboljšega ponudnika:
– ugodna cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika.
6. Ponudnik mora priložiti tudi naslednjo dokumentacijo:
– overjeni izpis podatkov iz sodnega registra o registraciji družbe oziroma overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost
za samostojne podjetnike,
– vzorec pogodbe, ki jo lahko investitor
pred izvedbo del sprejme ali pripravi svojo,
– opcijski rok (najmanj 60 dni po odpiranju ponudb),
– pisno izjavo o prostih kapacitetah ponudnika v času izvajanja razpisanih del,
– pisno izjavo, da bo ponudnik zavaroval predmet investicije pred morebitno škodo v času izvedbe,
– pisno izjavo, da bo investitorju ob podpisu pogodbe predal bančno garancijo za
resnost ponudbe, pravočasnost in kvaliteto
razpisanih del ter za odpravo napak v garancijski dobi, v vrednosti 10% od pogodbene vrednosti.
Vsa navedena dokumentacija mora biti
oštevilčena in priložena po navedenem vrstnem redu.
7. Ponudnik lahko kandidira na razpisu s
kompletno ponudbo za izvedbo vseh del po
razpisni dokumentaciji ali samo z določeno
vrsto del iz razpisne dokumentacije:
– gradbena dela,
– strojno inštalacijska dela,
– elektro inštalacijska dela.
8. Ponudba mora vsebovati tudi podatke
o morebitnih podizvajalcih ali izjavo, da bo
ponudnik opravil vsa dela sam, in obseg
del, ki jih namerava izvesti s podizvajalci.
9. Investitor bo med ponudniki izbiral
najugodnejšega izvajalca vseh del ali izva-
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jalca posamezne vrste del in pri izbiri upošteval vsa merila vključno s ponudbeno ceno. Najnižja ponudbena cena še ne pomeni,
da je ponudnik najugodnejši.
10. Investitor si pridržuje pravico korekcije obsega del glede na razpisno dokumentacijo ali odstopa od vseh del investicije, pri čemer ponudnik nima pravice uveljavljanja odškodnine v primeru omenjenih
sprememb.
11. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo po objavi razpisa v Občinskem uradu Mislinja na naslovu Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja po
predhodnem plačilu 5.000 SIT na blagajni
občinskega urada, ali s predložitvijo potrdila o nakazilu omenjene vsote na žiro račun
Občine Mislinja številka 51840-630-25643.
12. Rok za oddajo ponudb je dvajset dni
od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma prvi delovni dan po izteku tega roka v
uradu Občine Mislinja, Šolska cesta 34. Pisne prijave z vso dokumentacijo je potrebno
oddati v zaprti ovojnici z oznako »Vodovod
Graška Gora – Završe« s pripisom » javni
razpis – Ne odpiraj«. Odpiranje ponudb bo
opravljeno naslednji delovni dan po izteku
roka za oddajo v uradu Občine Mislinja,
Šolska cesta 34, ob 8. uri. V primeru sprememb bodo vsi ponudniki pravočasno obveščeni.
13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v roku 14 dni po odpiranju ponudb.
Občina Mislinja

– ime in priimek ter naslov ponudnika
oziroma firmo ponudnika,
– fotokopijo potrdila o registraciji podjetja oziroma obrtno dovoljenje,
– velikost vozila (število sedežev),
– reference (izkušnje pri prevozih osnovnošolskih 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 oznako »Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze« na naslov: Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, 1315 Velike Lašče.
7. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije v tajništvu Občine Velike Lašče
(tel. 789-238).
8. O javnem odpiranju ponudb bodo ponudniki naknadno obveščeni.
Občina Velike Lašče

Ob-3112
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Vipava objavlja

1. Naročnik: Občina Vipava, Glavni trg
15, Vipava.
2. Predmet razpisa: dnevni prevozi
učencev v osnovne šole na območju
Občine
Vipava
v
šolskem
letu
1997/98.
3. Relacije: prihod in odhod v dopoldanskem času:

Ob-3111
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 Velike Lašče
ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje avtobusnih prevozov
osnovnošolskih otrok v Občini Velike
Lašče v šolskem letu 1997/98
1. Naročnik: Občina Velike Lašče, Velike Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa so dnevni avtobusni
prevozi osnovnošolskih otrok za Osnovno
šolo Primoža Trubarja Velike Lašče v šolskem letu 1997/98 na naslednji relaciji:
Rob–Veliki Ločnik–Turjak–Rašica–Rob–
Rašica–Male Lašče–Velike Lašče–Srobotnik–Dvorska vas–Mala Slevica–Hrastinjaki–Velike Lašče (avtobus, 158 učencev, 108
km dnevno).
Prevozi se vršijo zjutraj do šole in po
pouku iz šole.
3. Prevoz na razpisani relaciji lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojimi ali najetimi vozili. Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno, odgovorno in
v skladu s cestnoprometno zakonodajo.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– ustreznost vozila,
– zagotovljeno nadomestilo v primeru
okvare vozila, bolezni voznika,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Ponudba mora vsebovati:

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Vipava za šolsko leto 1997/98
Osnovna šola Vipava

1. Budanje–Duplje–Vrhpolje–
šola Vipava
2. Lozice–Podnanos–Podraga–
šola Vipava
3. Gaberje–Terbižani–Erzelj–
Terbižani–Goče vas–Manče–
Lože–šola Vipava
4. Slap–šola Vipava
Podružnična šola Podnanos
1. Podraga–Podnanos
Podružnična šola Goče
1. Lože–Manče–Goče

km

število
otrok

čas
prihoda
v šolo

čas
odhoda
iz šole

8

78

7.45

13.40

15

80

7.45

13.40

20
3

52
48

7.45
7.45

13.40
13.40

2,5

17

7.45

13.40

5

21

7.45

13.40

4. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje avtobusnih prevozov,
– relacijo, za katero želi opravljati prevoze,
– ceno za relacijo, tako da upošteva število otrok ter vožnjo v obe smeri,
– ugodnosti, ki se nudijo učencem oziroma druge ugodnosti.
5. Merila za izbiro ponudnika so:
– reference,
– zanesljivost prevozov,
– ponudbena cena,
– pogoji plačila,
– celovitost ponudbe po 4. točki razpisa.

6. Ponudbe naj zainteresirani pošljejo
na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava, v zaprti ovojnici z oznako:
ponudba za šolske prevoze – Ne odpiraj, do
12. avgusta 1997 do 12. ure.
7. Javno odpiranje ponudb bo 12. avgusta 1997 ob 13. uri v prostorih Občine
Vipava, Glavni trg 15, Vipava.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
10-ih dneh po izbiri.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
nepredvidenih spremembah števila učencev,
terminov prevozov ali relacij na začetku šolskega leta ali med letom z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma se med letom
sproti dogovarja za spremembo prevozov.
Občina Vipava

Št. 19/97
Ob-3113
Na podlagi zakona o uporabi sredstev
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/94), zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) in
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavlja Sklad RS za razvoj malega
gospodarstva, s soglasjem Ministrstva za
gospodarske dejavnosti,

Na podlagi zakona o razvoju malega gospodarstva (Ur. l. RS, št. 18/91), odredbe o
merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva (Ur. l.
RS, št. 62/95) in spremembah iste odredbe
(Ur. l. RS, št. 37/97), zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95), ter predpisov
navedenih v uvodnem delu razpisa bo Sklad
RS za razvoj malega gospodarstva dodeljeval posojila in jamstva za projekte na področju malega gospodarstva.
Sklad RS za razvoj malega gospodarstva
bo dodeljeval posojila za projekte na področju malega gospodarstva v sodelovanju
z naslednjimi bankami:
1. Nova LB, d.d., Ljubljana.
2. SKB, d.d., Ljubljana.

javni razpis
za kreditiranje projektov iz sredstev
pridobljenih iz naslova zakona o uporabi
sredstev pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
45/95) in za odobritev jamstev za
investicijske kredite
1. Predmet razpisa
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3. Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana.
4. Bank Austria, d.d., Ljubljana.
5. A banka, d.d., Ljubljana.
6. Volksbank – Ljudska banka, d.d.,
Ljubljana.
7. UBK Univerzalna banka, d.d., Ljubljana.
8. Slovenska investicijska banka, d.d.,
Ljubljana.
9. Factor banka, d.d., Ljubljana.
10. Poštna banka Slovenije, d.d., Ljubljana.
11. Istarska hranilnica in posojilnica,
d.o.o., Ljubljana.
12. LB Banka Domžale, d.d., Domžale.
13. Banka Vipa, d.d., Nova Gorica.
14. Banka Koper, d.d., Koper.
15. Nova KBM, d.d., Nova Gorica.
16. Gorenjska banka, d.d., Kranj.
17. Hranilnica Lon, d.d., Kranj.
18. Probanka, d.d., Maribor.
19. Krekova banka, d.d., Maribor.
20. Banka Celje, d.d., Celje.
21. LB Splošna banka Velenje, d.d., Velenje.
22. LB Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec.
23. LB Banka Zasavje, d.d., Trbovlje.
24. Dolenjska banka, d.d., Novo mesto.
25. LB Pomurska banka, d.d., Murska
Sobota.
Znesek kreditiranja je 1.300,000.000
SIT.
– za dolgoročne kredite 1.100,000.000
SIT,
– za kratkoročne kredite 200,000.000
SIT.
Znesek za jamstva je 800,000.000 SIT.
2. Merila in pogoji
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo enote malega gospodarstva po določilih zakona o razvoju malega gospodarstva. Prednost pri dodelitvi posojil bodo imeli prosilci ki zagotavljajo naslednje cilje:
– povečanje zaposlovanja na podlagi novih programov,
– pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti malega gospodarstva zlasti na
mednarodnih trgih,
– pospeševanje uvajanja sodobnih tehnologij v enotah malega gospodarstva,
– pospeševanje ustanavljanja in razvoja
enot malega gospodarstva z visoko stopnjo
inovativnosti,
– pospeševanje ustanavljanja in razvoja
enot malega gospodarstva, ki so energetsko
varčne in ne onesnažujejo okolja,
– pospeševanje zadružništva pri skupni
nabavi najsodobnejše tehnologije, skupnega nastopa na mednarodnih trgih in skupnih
inovacijah.
Program s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa po cenah v konvertibilni valuti.
Kriteriji za ocenjevanje programov so:
obstoječe število delavcev in možnost novih zaposlitev; konkurenčnost, izvozni vi-

dik; lastna udeležba, interna stopnja donosa; tehnološka naravnanost, inovativnost,
razvojni vidik; vpliv na okolje; podpora v
regiji.
2.2. Pogoji za dodeljevanje posojil
Prosilec lahko vloži zahtevek za posojilo, če znaša predračunska vrednost investicije največ 90,000.000 SIT. Maksimalna višina posojila je lahko največ 50% predračunske vrednosti. Posojila lahko pridobijo
prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Odplačilna doba posojila:
– dolgoročni krediti se odobravajo za dobo vračanja, ki je odvisna od poslovnega
načrta in narave vlaganja,
– kratkoročni krediti se odobravajo za
dobo vračanja do 1. leta.
Moratorij: do 1. leta oziroma na podlagi
soglasja bank.
Obrestna mera: TOM+6% letno.
Stroški posojila: 0,70% od zneska odobrenega posojila.
Zavarovanje kredita: v skladu s pogoji
bank.
2.3. Pogoji za dodeljevanje jamstev
Prosilec lahko vloži zahtevek za jamstvo, če znaša predračunska vrednost investicije največ 90,000.000 SIT. Maksimalna
višina posojila je lahko največ 50% predračunske vrednosti. Posojila lahko pridobijo
prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec lahko zaprosi za jamstvo največ do 80% vrednosti glavnice bančnega
posojila, katerega realna obrestna mera ne
sme presegati višino, ki velja za komitente
z A boniteto (največ 9% realno obrestno
mero).
Možne oblike zavarovanja jamstva so:
– zastava nepremičnin in premičnin (ocenjena vrednost nepremičnin mora biti za najmanj 1,5 krat presegati višino jamstva, v
primeru zastave premičnin mora ocenjena
vrednost presegati višino jamstva za najmanj 2 krat),
– zastava vrednostnih papirjev,
– poroštvo drugih oseb,
– možna je tudi kombinacija različnih
oblik zavarovanja.
3. Vsebina vloge za posojilo
1. Obrazec Sklada za pridobivanje pomoči,
2. Poslovni načrt (samo za dolgoročne
kredite) iz katerega mora biti poleg osnovnih podatkov o prosilcu razviden še: finančna konstrukcija, donosnost in likvidnost projekta, čas vračanja vloženih sredstev, ostali
pričakovani ekonomski učinki, plan trženja,
tehnično tehnološki vidik, možnost novih
zaposlitev.
3. Pozitiven bančni sklep o upravičenosti investicije.
4. Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih (za gospodarske družbe BON-3 podatki o solventnosti in boniteti za tekoče
leto od krajevno pristojne Agencije za plačilni promet, za SP potrdilo o plačanih davkih od krajevno pristojne izpostave DURS).
5. Pismeno izjavo o pridobitvi sredstev
iz podobnega naslova na občinski ali republiški ravni.
6. Za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami.

7. Za SP fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1, 1/2 potrjenega od krajevno pristojne izpostave DURS.
8. Za vse prosilce, ki opravljajo obrtno
dejavnost fotokopijo obrtnega dovoljenja.
9. Obvestilo Zavoda za statistiko o dejavnosti in matični številki.
10. Za vse prosilce navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M 1/2).
11. Podatki o izdelovalcu poslovnega načrta in njegove reference.
4. Vsebina vloge za jamstvo
Poleg vseh zgoraj navedenih dokumentov (od 1 do 11) mora vloga za jamstvo
vsebovati še:
1. poslovno poročilo za leto 1995 in 1996
(oboje skupaj z bilanco stanja in izkaza uspeha),
2. poslovni načrt ali investicijski elaborat (po vsebini, ki je sestavni del prijavnega
obrazca za pridobivanje pomoči),
3. predlog zavarovanja,
4. kopijo podpisnega kartona Agencije
za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
5. Rok za prijavo
Vloge za dodelitev posojila pošljite na
naslov: Sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
tel. 061/217-872.
Rok za prijavo je odprt od objave do
porabe namenskih sredstev. Sklad bo v sredstvih javnega informiranja objavil datum,
ko bodo namenska sredstva porabljena.
Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumentacijo za posamezno vrsto nosilca. Sklad RS
za razvoj malega gospodarstva lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije, se zavrne. Ravno tako se zavrne
neustrezna vloga in tista, ki prispe po porabi sredstev.
Vse popolne in ustrezne vloge bo obravnaval Upravni odbor sklada in o njih odločil.
Vloge prispele do 10. v tekočem mesecu
bodo obravnavane do konca meseca. Prvo
odpiranje vlog bo v mesecu avgustu 1997.
Strokovna služba sklada bo najkasneje v
roku 15 dni po odločitvi upravnega odbora
dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
Vse ostale informacije so na voljo na
zgornjem naslovu.
Sklad RS
za razvoj malega gospodarstva
Št. 15/97
Ob-3114
Na podlagi določil 18. in 19. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
krajevne ceste Pomjan–Fijeroga
1. Investitor: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, Verdijeva ulica 6, Koper.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija krajevne ceste Pomjan–Fijeroga.
3. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dobijo vsak delovni dan na sedežu Urada za
okolje in prostor, Verdijeva 6 v tajništvu od
8. do 12. ure proti plačilu 15.000 SIT z
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virmanom na Ž.R. Mestne občine Koper, št.
51400-845-20561.
4. Orientacijska vrednost del je:
9,000.000 SIT.
5. Predvideni začetek del je: takoj po
podpisu pogodbe, predvidoma 15. septembra 1997 zaključek pa 30 dni po pričetku
del.
6. Način plačila: z enkratno situacijo po
zaključku del, oziroma predaji objekta investitorju.
Cene so nespremenjene do konca gradnje.
7. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancija izvedenih del,
– ostale ugodnosti.
8. Najcenejši ponudnik ni obvezno najugodnejši.
9. Ponudniki lahko ponudijo tudi izvedbo “na ključ”.
10. Ponudbe v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za rekonstrukcijo krajevne ceste Pomjan–Fijeroga je
potrebno dostaviti najkasneje do ponedeljka, 1. septembra 1997 do 13. ure na naslov:
Mestna občina Koper, Urad za okolje in
prostor, Verdijeva ulica 6, 6000 Koper –
Tajništvo, ko bo tudi odpiranje ponudb.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni.

strukcijo strehe na stari šoli v Černotičih je
potrebno dostaviti najkasneje do ponedeljka, 1. septembra 1997 do 12. ure na naslov:
Mestna občina Koper, Urad za okolje in
prostor, Verdijeva ulica 6, 6000 Koper –
Tajništvo, ko bo tudi javno odpiranje prispelih ponudb.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni.
Mestna občina Koper
urad za okolje in prostor

13.30 Grajena–Krčevina pri Ptuju,
c) Proga: Štuki–Grajena.
Razdalja v km: 2.
Število učencev: 16.
Število voženj: 7.45 Štuki–Grajena,
13.30 Grajena–Štuki.
– OŠ Markovci
Proga: a) Borovci–Strelci–Sobetinci–
Markovci.
Razdalja v km: 9.
Število učencev: 75.
Število voženj: 6.55 Borovci–Markovci,
8.05 Borovci–Markovci,
12.30 Markovci–Borovci,
14.00 Markovci–Borovci,
b) Stojnci–Markovci
Razdalja v km: 5.
Število učencev: 120.
Število voženj: 7.20 Stojnci–Markovci,
8.05 Stojnci–Markovci,
12.30 Markovci–Stojnci,
14.00 Markovci–Stojnci,
c) Bukovci (Vopašnjica)–Markovci.
Razdalja v km: 4.
Število učencev: 98.
Število voženj: 8.05 Bukovci–Markovci,
14.00 Markovci–Bukovci.
– OŠ Mladika
a) Proga: Spuhlja–Brstje–Ptuj.
Razdalja v km: 4.
Število učencev: 85.
Število voženj: 8.10 Spuhlja–Ptuj,
12.20 Ptuj–Spuhlja,
14.00 Ptuj–Spuhlja,
16.30 Ptuj–Spuhlja,
b) Proga: Ptuj–Rimska pl.–Rogozniška
c.–Ptuj.
Razdalja v km: 3.
Število učencev: 80.
Število voženj: 8.00 Ptuj–Rogozniška c,
12.50 šola–Rimska pl.,
16.30 šola–Rimska pl.,
– OŠ Olge Meglič
a) Proga: Ptuj–Orešje–Ptuj.
Razdalja v km: 5.
Število učencev: 51.
Število voženj: 8.00 Orešje–Ptuj,
14.00 Ptuj–Orešje,
b) Proga: Ptuj–Mestni vrh–Štuki–Orešje–Ptuj.
Razdalja v km:
Število učencev: 23.
Število voženj: 12.15 Mestni vrh–Štuki–
Orešje–Ptuj,
16.30 Ptuj–Orešje–Štuki–Mestni vrh,
– OŠ Dornava
Proga: Podvinci–Kicar–Velovlak–Pacinje–Dornava.
Razdalja v km: 19.
Število učencev: 128.
Število voženj: 7.10 Podvinci–Dornava
– 1 avtobus,
7.45 Podvinci–Dornava 2 avtobusa,
12.45 Dornava–Podvinci 1 avtobus,
14.15 Dornava–Podvinci 1 avtobus,
– OŠ Ljudevita Pivka
Proga: Hajdoše–Sp Gaj–Apače–Hajdina–Selska c.–Ptuj.
Razdalja v km: 120.
Število učencev: 11.
Število voženj: 6.30 Ptuj–Sp. Gaj–Hajdina–Ptuj,
13.00 Ptuj–Hajdina–Sp. Gaj–Ptuj.
3. Informacije o razpisu in razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Od-

Št. 15/97
Ob-3115
Na podlagi določil 18. in 19. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
strehe na stari šoli v Černotičih
1. Investitor: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, Verdijeva ulica 6, Koper.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija strehe na stari šoli v Černotičih.
3. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dobijo vsak delovni dan na sedežu investitorja od 8. do 12. ure, Verdijeva 6 v tajništvu Urada za okolje in prostor proti plačilu
15.000 SIT na Ž.R. Mestne občine Koper,
št. 51400-845-20561.
4. Orientacijska vrednost del je:
5,000.000 SIT.
5. Posebni pogoji investitorja: objekt mora med rekonstrukcijo strehe normalno funkcionirati.
6. Predvideni začetek del je: 15. septembra, zaključek pa 15. oktobra 1997.
7. Način plačila: z enkratno situacijo po
zaključku del v višini 80% vrednosti izvršenih del, 20% po primopredaji del.
8. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancija izvedenih del,
– ostale ugodnosti.
9. Najcenejši ponudnik ni obvezno najugodnejši.
10. Ponudniki lahko ponudijo tudi izvedbo “na ključ”.
11. Ponudbe v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za rekon-

Št. 403-187/97-50
Ob-3116
Mestna občina Ptuj na podlagi zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
šolskih prevozov za šolsko leto 1997/98
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, Ptuj.
2. Predmet naročila:
Prevozi otrok na naslednjih relacijah:
– OŠ Breg;
a) Proga: Draženci–Sodnice–Suha veja–
Breg.
Razdalja v km: 10.
Število učencev: 95.
Število voženj: 7.20 prihod v šolo,
8.10 prihod v šolo,
12.20 odhod iz šole,
13.20 odhod iz šole,
14.10 odhod iz šole.
b) Proga: Turnišče (Ilčeva ul., Sagadinova ul., Mejna c., Toplakova ul., Sp. Hajdina
in Turniška ul.)–Breg.
Razdalja v km: 4 km.
Število učencev: 71.
Število voženj: 7.20 prihod v šolo,
8.10 prihod v šolo,
12.20 odhod iz šole,
13.20 odhod iz šole,
14.10 odhod iz šole,
c) Proga: Vespazianova–Abramičeva–
Pergerjeva–Gubčeva–Koresova.
Razdalja v km: 4 km.
Število učencev: 31.
Število voženj: 7.20 prihod v šolo,
8.10 prihod v šolo,
12.20 odhod iz šole,
13.20 odhod iz šole,
14.10 odhod iz šole,
– OŠ Hajdina
Proga: Zg. Hajdina–Gerečja vas–Slovenja vas–Hajdoše–Hajdina.
Razdalja v km: 10.
Število učencev: 189.
Število vožnje: povprečno 7 krožnih voženj na dan.
– OŠ Ljudski vrt - OE Grajena
a) Proga: Mestni vrh–Placar,
b) Grajenščak–Grajena–Ptuj.
Razdalja v km: 20.
Število učencev: 80.
Število voženj: 7.10 Mestni vrh–Grajena–Ptuj,
13.30 Ptuj–Grajenščak–Grajena–Mestni
vrh,
b) Proga: Ptuj–Krčevina pri Ptuju–Krčevina pri Vurbergu–Grajena–Ptuj.
Razdalja v km: 17.
Število učencev: 18.
Število voženj: 7.30 Krčevina pri Ptuju–
Grajena,
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delku za družbene dejavnosti Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, v sobi št. 47 pri Valeriji Šamprl tel. 062/772-731 int. 503.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov oziroma firmo ponudnika,
– dokazila za opravljanje prevozov,
– velikost vozila (število sedežev), tip in
starost vozila, s katerim bo opravljal prevoze,
– reference za izvajanje prevozov,
– relacijo, za katere bi lahko opravljali
prevoze,
– ceno za kilometer,
– druge ugodnosti prevoznika.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kakovost ponujene storitve,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti prevoznika.
6. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
šolske prevoze” je treba dostaviti v zapečateni kuverti v 10 dneh po objavi na Mestno
občino Ptuj – Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj.
7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob 12. uri v sejni sobi Mestne občine
Ptuj. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb.
9. Naročnik si pridržuje pravico da ob nepredvidenih spremembah števila učencev, terminov prevozov ali relacij na začetku šolskega leta ali med letom z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma se med letom sproti dogovarjata za spremembe prevozov.
Mestna občina Ptuj

na naslov Dominvest Jesenice, p.o., prevzemnik Anica Koenig ali Hugo Oitzl, Pod
gozdom 2, 4670 Jesenice, tel. št.
064/81-142, faks: 064/84-155.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 8.
1997, ob 12.30 na naslovu: Dominvest Jesenice, p.o., odpiranje vodi inž. Hugo Oitzl,
Pod gozdom 2, Jesenice, tel. št. 064/81-045,
faks: 064/84-155.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 10. 9. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dominvest Jesenice, p.o.,
kontaktna oseba Ana Koenig, Pod gozdom
2, Jesenice, tel. št. 064/81-142, faks:
064/84-155.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: gotovina ali na račun številka: 51530-601-13474.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek, izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 25. 7. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Javno
podjetje Komunala Kranjska Gora po pooblastilu Dominvest Jesenice, p.o., direktor Jože Zidar, dipl. inž. gr.
Dominvest Jesenice, p.o.

na zemljišču) na osnovi projektne dokumentacije.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 48,500.000
SIT, predviden čas objave razpisa je 25. 7.
1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 10. 1997, zaključek 30. 11. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
15%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 25. 8. 1997 do 12. ure,
na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, prevzemnik
sekretariat za komunalne zadeve, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, tel. št. 068/317-232,
faks: 068/322-731, soba št. 32/I.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 8.
1997, ob 12. uri na naslovu: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
odpiranje vodi Feliks Strmole, Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel. št. 068/317-232, faks:
068/322-731, soba št.: 67/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 9. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba Fredi Bančov, Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel. št. 068/317-267,
faks: 068/322-731, soba št.: 43 A/I.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 8. 1997 za 10.000 SIT vsak delovnik
med 9. in 12. uro.
Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu
materialnih stroškov, na račun št.: ŽR Mestne
občine
Novo
mesto,
št.
52100-630-40115, s pripisom »Pokopališče
Srebrniče – razpisna dokumentacija«.
9. Ostali podatki
Organizacija: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., kontaktna oseba Slavko Janežič, Muzejska ulica 5, Novo mesto, tel. št.
068/321-514, faks: 068/324-115, soba št. 6.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 23. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 25. 7. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mestna
občina Novo mesto, župan Franci Koncilija.
Mestna občina Novo mesto

Ob-3117
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:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Javno podjetje Komunala Kranjska gora, kontaktna oseba Robert Bizjak, Log 14,
Kranjska gora, telefon št. 064/881-156, faks:
064/881-421.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja kanalizacijskega kolektorja od Hrušice do Mojstrane v
dolžini 5.300 m.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 242,000.000
SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek oktober 1997 in
zaključek junij 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri: najnižja cena, druga merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 25. 8. 1997 do 12. ure

Ob-3216
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: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c.
1, Novo mesto, kontaktna oseba Fredi Bančov, Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel. št.
068/317-267, faks: 068/322-731, soba št. 43
A/I.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Predmet javnega naročila je izgradnja
komunalne infrastrukture I. faze mestnega
pokopališča Srebrniče pri Novem mestu, ki
obsega naslednja dela:
A) izgradnjo vodovodnega priključka do
vodomernega jaška,
B) elektroenergetski priključek od obstoječe TP do območja gradnje z možnostjo
postavitve gradbiščnega priključka,
C) izgradnjo dostopnih cest na ploščad
in parkirišče, kot tudi servisne ceste do poslovilnega objekta, parkirišča in vstopne
ploščadi v tamponski izvedbi,
D) izvedbo pripravljalnih zemeljskih del
zunanje ureditve območja pokopališča (odstranitev štorov in izvedba masnih izravnav

Ob-3119
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) naročamo objavo
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javnega razpisa
za izbiro izvajalca brez omejitev z
naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba
Friderik Polutnik, Trg Celjskih knezov 9,
Celj, tel. št. 484-822, faks 442-874.
2. Predmet javnega naročila: prenova
razsvetljave v hali “A” Golovec, gradbena
dela.
Navedba vsebine: dopolnitev glavnega
razdelilnika, menjava vodnikov in svetilk,
galvanske povezave, pregledi in meritve.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 6,400.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 4. 8. 1997 in zaključek 25. 8. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane reference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 4. 8. 1997 do 12. ure,
na naslov: Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje, tel. št. 484-822, faks
442-874.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 8.
1997 ob 15. uri, na naslovu: Mestna občina
Celje, odpiranje vodi Friderik Polutnik, Trg
Celjskih knezov 9, Celje, tel. 484-822,
faks 422-874.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Celje, kontaktna oseba Friderik Polutnik, Trg Celjskih
knezov 9, Celje, tel. 484-822, faks 442-874.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 7. 1997.
8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 7. točko.
9. Postopek izbire izvajalca
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 8. 1997.
Datum objave razpisa: 25. 7. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 16. 8. 1997.
Mestna občina Celje

Navedba vsebine: izvedba kanalizacije v
naselju Libeliče-Gorče, v dolžini1.581 m.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 33 mio SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 1,5 mesecih in/ali 45 delovnih dni, začetek 1. 9. 1997 zaključek
15. 10. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane reference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 25. 8. 1997 do 15. ure,
na naslov: Občina Dravograd, prevzemnik
urad župana, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel.
št. 0602/83-011, faks 0602/83-284, soba št.
26.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 8.
1997 ob 13. uri, na naslovu: Občina Dravograd, odpiranje vodi Olga Jurhar, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel. št. 0602/83-011, faks
0602/83-284, soba št. 23, 24.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Dravograd, kont.
osebi Olga Jurhar, Bernarda Grudnik, Trg
4. julija 7, Dravograd, tel. št. 0602/83-011,
faks 0602/83-284, soba št. 23, 24.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 8. 1997.
8. Ostali podatki
Organizacija: Zlata Pšeničnik, Gorče
20A, 2372 Libeliče, tel. 0602/89-788.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 25. 7. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 1. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan
Rado Krpač, dipl. inž. gozd.
Občina Dravograd

4. Orientacijska
vrednost
del
je
13,500.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del je jesen
1997, rok končanja v letu 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati vse elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94).
Poleg registracije je potrebno priložiti
tudi odločbo upravne enote.
8. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,
ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Ponudniki morajo, ne glede na način dostave, posredovati ponudbo na naslov investitorja do datuma in ure, navedene v javnem razpisu.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako: Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo
desnoobrežne kanalizacije Braslovče. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe na naslov
investitorja do 28. 8. 1997 do 12. ure. Istega
dne se ob 12.30 v prostorih investitorja prične javno odpiranje ponudb.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-3120
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 Dravograd, kont. oseba Olga Jurhar, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel. št.
0602/83-011, faks 0602/83-284, soba št.
23, 24.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Št. 02/09-97
Ob-3123
Občina Žalec, Savinjske čete 5, objavlja
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve za
izgradnjo desnoobrežne kanalizacije
Braslovče
1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo desnoobrežne kanalizacije Braslovče.
3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žalec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve pri
Marjeti Kočevar. Za dvig dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o plačilu stroškov priprave dokumentacije v višini 3.000
SIT na ŽR proračuna Občine Žalec, št.
50750-630-10238.

Št. 02/09-97
Ob-3124
Občina Žalec, Savinjske čete 5, objavlja
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve za
izgradnjo kanalizacije Gotovlje
1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo kanalizacije Gotovlje.
3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žalec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve pri
Marjeti Kočevar. Za dvig dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o plačilu stroškov priprave dokumentacije v višini 3.000
SIT na ŽR proračuna Občine Žalec, št.
50750-630-10238.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
15,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del je jesen
1997, rok končanja v letu 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati vse elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94).
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Poleg registracije je potrebno priložiti
tudi odločbo upravne enote.
8. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,
ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Ponudniki morajo, ne glede na način dostave, posredovati ponudbo na naslov investitorja do datuma in ure, navedene v javnem razpisu.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako: Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo
kanalizacije Gotovlje. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe na naslov investitorja do
28. 8. 1997 do 12. ure. Istega dne se ob
12.30 v prostorih investitorja prične javno
odpiranje ponudb.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Žalec

7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– ponujena cena in plačilni pogoji, najcenejši ni nujno najugodnejši,
– reference,
– roki dobave in montaže,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– pogoji servisiranja,
– bonitete,
– ostale ugodnosti.
8. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in podobne varovalne klavzule ne bomo
upoštevali.
9. Ponudbe je treba oddati najkasneje dne
14. 8. 1997 do 12. ure, na naslov: Domplan
Kranj, p.o., Bleiweisova 14, 4000 Kranj.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
Učila za Fakulteto za organizacijske vede
Kranj”.
Odpiranje ponudb bo dne 14. 8. 1997 ob
12.30 v prostorih podjetja Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, Kranj.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v dvajsetih dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Fakulteta za organizacijske vede Kranj

stopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.
8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisnih pogojih investitorja.
Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.
9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
11. 8. 1997 do 13. ure, na naslov Telekom
Slovenije, p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova
13, Kranj.
Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko,
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj ali
oddajte osebno v pisarni vložišča v I. nadstropju poslovne stavbe v Kranju, Mirka
Vadnova 13.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem.
Ponudbe morajo biti oddane v enem izvodu v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo krajevnega
kabelskega in razvodnega omrežja (KKO +
RNO) Mavčiče in optični kabel odcep Mavčiče”.
10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
12. 8. 1997 ob 8. uri v sejni sobi – I. nadstropje objekta B Telekom Slovenije, p.o.,
PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.
11. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Ob-3125
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št.24/97) objavljata Ministrstvo za
šolstvo in šport Ljubljana in Fakulteta za
organizacijske vede Kranj
javni razpis
za izbiro dobaviteljev učil
(informacijske tehnologije) za Fakulteto
za organizacijske vede Kranj
1. Investitorja sta Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana in Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Prešernova 11, Kranj.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža
učil (informacijske tehnologije) za objekt
Fakultete za organizacijske vede Kranj –
točna specifikacija je razvidna iz razpisne
dokumentacije.
A) Osrednji računalniški sistemi (strežniki),
B) Osebni računalniki (delovne postaje),
C) Multimedijski projektorji, pripadajoča oprema in pribor,
D) Brezžično ozvočenje za predavalnice.
3. Orientacijska
vrednost
del
je
45,000.000 SIT.
4. Rok dobave opreme:
– pričetek dobave in montaže opreme: 1.
10. 1997,
– zaključek dobave in montaže: 30. 10.
1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS, do vključno desetega dne
po objavi tega razpisa vsak delovni dan med
9. in 12. uro na podjetju Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, Kranj, tel. 064/268-700, pri
Dušanu Lichteneckerju.
Dokumentacija se lahko dvigne ob predložitvi dokazila o plačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro račun št.
51500-601-16114.
6. Za resnost ponudbe mora ponudnik
priložiti akceptni nalog v višini 10% od ponujene cene, ki ga bo investitor vnovčil v
primeru, če izbran izvajalec ne bo podpisal
pogodbe pod pogoji, ki jih je navedel v ponudbi.

Št. 6/14-1965-1969/2-97
Ob-3126A
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)
javni razpis
za izgradnjo krajevnega kabelskega in
razvodnega omrežja (KKO + RNO)
Mavčiče in optičnega kabla odcep
Mavčiče
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo krajevnega kabelskega in razvodnega omrežja (KKO + RNO) Mavčiče in
optičnega kabla odcep Mavčiče.
3. Razpisno dokumentacijo in podrobnejša navodila lahko ponudniki dvignejo od
28. 7. 1997 dalje na sedežu investitorja, in
sicer v Službi za investicije PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj, v vložišču ali pri
Tomažu Pintarju, v sobi št. 36, tel.
064/26-20.
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del: 27,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Mavčiče z okolico.
6. Pričetek in dokončanje del: predvideni rok za začetek del je 29. 8. 1997, predvideni rok za zaključek del pa je 30. 10. 1997.
7. Prijave: na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij,
imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov ter izkušnje pri gradnji krajevnih kabelskih omrežij.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov in investitorjeva interna navodila o pogojih in po-

Št. 6/14-1965-1969/2-97
Ob-3126B
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)
javni razpis
za izgradnjo optičnega kabla Fužine–
Žiri
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo optičnega kabla Fužine–Žiri.
3. Razpisno dokumentacijo in podrobnejša navodila lahko ponudniki dvignejo od
28. 7. 1997 dalje na sedežu investitorja, in
sicer v Službi za investicije PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj, v vložišču ali pri
Tomažu Pintarju, v sobi št. 36, tel.
064/26-20.
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del: 22,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Fužine–Žiri.
6. Pričetek in dokončanje del: predvideni rok za začetek del je 29. 8. 1997, predvideni rok za zaključek del pa je 30. 10. 1997.
7. Prijave: na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za grad-
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njo telekomunikacijskih kabelskih omrežij,
imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov ter izkušnje pri gradnji krajevnih kabelskih omrežij.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov in investitorjeva interna navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.
8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisnih pogojih investitorja.
Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.
9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
11. 8. 1997 do 13. ure, na naslov Telekom
Slovenije, p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova
13, Kranj.
Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko,
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj ali
oddajte osebno v pisarni vložišča v I. nadstropju poslovne stavbe v Kranju, Mirka
Vadnova 13.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem.
Ponudbe morajo biti oddane v enem izvodu v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo optičnega
kabla Fužine–Žiri”.
10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
12. 8. 1997 ob 8.30 v sejni sobi – I. nadstropje objekta B Telekom Slovenije, p.o.,
PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.
11. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Tomažu Pintarju, v sobi št. 36, tel.
064/26-20.
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del: 28,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Plavž–Jesenice.
6. Pričetek in dokončanje del: predvideni rok za začetek del je 29. 8. 1997,
predvideni rok za zaključek del pa je
15. 11. 1997.
7. Prijave: na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij,
imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov ter izkušnje pri gradnji krajevnih kabelskih omrežij.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov in investitorjeva interna navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.
8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisnih pogojih investitorja.
Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.
9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
11. 8. 1997 do 13. ure, na naslov Telekom
Slovenije, p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova
13, Kranj.
Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko,
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj ali
oddajte osebno v pisarni vložišča v I. nadstropju poslovne stavbe v Kranju, Mirka
Vadnova 13.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem.
Ponudbe morajo biti oddane v enem izvodu v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo krajevnega
kabelskega in razvodnega omrežja (KKO +
RNO) Plavž–Jesenice”.
10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
12. 8. 1997 ob 9. uri v sejni sobi – I. nadstropje objekta B Telekom Slovenije, p.o.,
PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.
11. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo optičnega kabla odcep Križe.
3. Razpisno dokumentacijo in podrobnejša navodila lahko ponudniki dvignejo od
28. 7. 1997 dalje na sedežu investitorja, in
sicer v Službi za investicije PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj, v vložišču ali pri
Viliju Langu, v sobi št. 36, tel. 064/26-20.
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del: 7,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Križe–Kovor.
6. Pričetek in dokončanje del: predvideni rok za začetek del je 29. 8. 1997, predvideni rok za zaključek del pa je 15. 10. 1997.
7. Prijave: na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij,
imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov ter izkušnje pri gradnji krajevnih kabelskih omrežij.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov in investitorjeva interna navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.
8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisnih pogojih investitorja.
Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.
9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
11. 8. 1997 do 13. ure, na naslov Telekom
Slovenije, p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova
13, Kranj.
Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko,
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj ali
oddajte osebno v pisarni vložišča v I. nadstropju poslovne stavbe v Kranju, Mirka
Vadnova 13.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem.
Ponudbe morajo biti oddane v enem izvodu v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo optičnega
kabla odcep Križe”.
10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
12. 8. 1997 ob 9.30 v sejni sobi – I. nadstropje objekta B Telekom Slovenije, p.o.,
PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.
11. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Št. 6/14-1965-1969/2-97
Ob-3126C
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)
javni razpis
za izgradnjo krajevnega kabelskega in
razvodnega omrežja (KKO + RNO)
Plavž–Jesenice
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo krajevnega kabelskega in razvodnega omrežja (KKO + RNO) Plavž–Jesenice.
3. Razpisno dokumentacijo in podrobnejša navodila lahko ponudniki dvignejo od
28. 7. 1997 dalje na sedežu investitorja, in
sicer v Službi za investicije PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj, v vložišču ali pri

Št. 6/14-1965-1969/2-97
Ob-3126D
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)
javni razpis
za izgradnjo optičnega kabla odcep
Križe

Št. 6/14-1965-1969/2-97
Ob-3126E
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o nači-
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nu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)

11. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.
Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana

slov: Občina Dol pri Ljubljani, Videm 48,
1262 Dol pri Ljubljani.
7. Odpiranje bo javno peti delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 9. uri
na sedežu občine.
Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pisno pooblastilo za zastopanje.
8. Koncedent si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del, glede na višino zneska in terminski pritok sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravičen
do odškodninskega zahtevka.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v 30 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
10. Vsa dodatna pojasnila ponudniki
prejmejo na sedežu Občine Dol pri Ljubljani, tel. št. 061/647-201.
Občina Dol pri Ljubljani

javni razpis
za izgradnjo krajevnega kabelskega in
razvodnega omrežja (KKO + RNO)
Bistrica–Tržič
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo krajevnega kabelskega in razvodnega omrežja (KKO + RNO) Bistrica–
Tržič.
3. Razpisno dokumentacijo in podrobnejša navodila lahko ponudniki dvignejo od
28. 7. 1997 dalje na sedežu investitorja, in
sicer v Službi za investicije PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj, v vložišču ali pri
Viliju Langu, v sobi št. 36, tel. 064/26-20.
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del: 22,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Bistrica–Tržič.
6. Pričetek in dokončanje del: predvideni rok za začetek del je 29. 8. 1997, predvideni rok za zaključek del pa je 15. 11. 1997.
7. Prijave: na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij,
imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov ter izkušnje pri gradnji krajevnih kabelskih omrežij.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov in investitorjeva interna navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.
8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisnih pogojih investitorja.
Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.
9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
11. 8. 1997 do 13. ure, na naslov Telekom
Slovenije, p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova
13, Kranj.
Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko,
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj ali
oddajte osebno v pisarni vložišča v I. nadstropju poslovne stavbe v Kranju, Mirka
Vadnova 13.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem.
Ponudbe morajo biti oddane v enem izvodu v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo krajevnega
kabelskega in razvodnega omrežja (KKO +
RNO) Bistrica–Tržič”.
10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
12. 8. 1997 ob 10. uri v sejni sobi – I.
nadstropje objekta B Telekom Slovenije,
p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.

Št. 377/97
Ob-3129
Občina Dol pri Ljubljani na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in odredbe o obvezni vsebini razpisne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97) objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
vzdrževanja in opravljanje zimske
službe na krajevnih cestah v Občini Dol
pri Ljubljani
1. Koncedent: Občina Dol pri Ljubljani,
Videm 48, Dol pri Ljubljani.
2. Predmet koncesije: vzdrževanje in
zimska služba na krajevnih cestah v Občini
Dol pri Ljubljani.
Vzdrževalna dela:
– redno tekoče vzdrževanje makadamskih in asfaltnih cest (krpanje makadama,
zagrabljevanje gramoza, okopavanje in
čiščenje obcestnih jarkov, čiščenje zdražnikov, odvodnjavanje vode s cestišča, čiščenje propustov, vzdrževanje ograj na cestnih
telesih, vzdrževanje mostov, krpanje asfaltnih vozišč, večja popravila asfalta, itd.),
Zimska služba:
– pluženje, posipanje cest in izogibališč
v zimskem času.
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 5 let in prične veljati s 15. novembrom 1997.
4. Ponudba mora vsebovati:
– podjetje oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov,
– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete,
– popis materialov in dela s ceno na enoto,
– ceno režijske ure,
– plačilne pogoje.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– popolnost ponudbe,
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del,
– strokovna usposobljenost kadrov,
– cene za razpisna dela (nejcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši),
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– izpolnjevanje pogojev, določenih z razpisom,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
6. Ponudbo v skladu z zahtevami pošljite v roku 30 dni po objavi v Uradnem listu
RS na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Videm 48, Dol pri Ljubljani.
Rok prične teči naslednji dan po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj - koncesija za
vzdrževanje in zimsko službo na krajevnih
cestah v Občini Dol pri Ljubljani” na na-

Ob-3130
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), zakona o gospodarskih
javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), 21.
člena zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
32/93) ter odloka o podelitvi koncesije za
plinifikacijo v Občini Beltinci (Ur. l. RS, št.
32/97), Občina Beltinci, Občinska uprava,
Mladinska ul. 2, Beltinci, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
podelitev koncesije za izgradnjo
in upravljanje omrežja za distribucijo
zemeljskega plina v Občini Beltinci
1. Naročnik: Občina Beltinci.
2. Predmet javnega naročila: podelitev
koncesije za izgradnjo in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina za potrebe široke potrošnje in ostale porabnike
plina v Občini Beltinci.
3. Lokacija: območje Občine Beltinci.
4. Predvideni rok začetka del: dela na
izgradnji omrežja za distribucijo zemeljskega plina se začnejo takoj po podpisu koncesijske pogodbe oziroma takoj po pridobitvi
vseh soglasij in dovoljenj.
5. Obseg in vsebina koncesije: koncesija
se podeli za dobo 29 let. Doba trajanja koncesije začne veljati s 1. januarjem leta, ki
sledi letu, v katerem je distribucijska mreža
začela delovati. Koncesionar se obvezuje
zgraditi omrežje etapno, v skladu s skupno
izdelanim planom in dinamiko izgradnje, ki
je priloga koncesijske pogodbe.
Koncesija se daje koncesionarju s pogojem:
– da samostojno in na svoje stroške zgradi omrežje za distribucijo zemeljskega plina, vključno z vso potrebno dokumentacijo
in odškodninami v času gradnje;
– da zagotovi uporabnikom kontinuirano in kvalitetno dobavo zemeljskega plina
iz plinovoda;
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje
mreže za distribucijo plina v skladu z veljavno zakonodajo, ki velja in se uporablja v
Republiki Sloveniji;
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo zemeljskega plina ob upoštevanju določil odloka o podelitvi koncesije za plinifikacijo v Občini Beltinci (Ur. l. RS, št.
32/97).
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
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– strokovna usposobljenost ponudnika za
prevzem razpisane koncesije;
– finančna sposobnost ponudnika za izvedbo projekta z garancijo banke;
– kvaliteta ponujenega sistema;
– stroški individualnih odjemalcev za
priključitev na plinsko omrežje ter oblike
strokovne in finančne pomoči za izgradnjo
priključkov na plinovodno omrežje;
– reference ponudnika s področja projektiranja, izgradnje in upravljanja plinovodnega omrežja;
– rok izgradnje plinovodnega sistema;
– ostale ugodnosti in garancije, ki jih nudi ponudnik.
7. Prijava na razpis: na javni razpis se
lahko prijavijo podjetja registrirana v Republiki Sloveniji. Interesenti morajo poslati
ponudbe v roku 30 dni od objave razpisa v
Uradnem listu RS, do 12. ure, na naslov
Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj - ponudba podelitev koncesije za plinifikacijo v Občini Beltinci«.
8. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo
in zakonsko predpisanim postopkom. Poleg
predpisanih elementov mora ponudba vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– idejni projekt oziroma študijo s prikazom predvidenega omrežja in njegovih pomembnejših sestavnih delov, tehnične rešitve ter opredelitev časa in izgradnje upoštevajoč predpise in standarde veljavne v Republiki Sloveniji;
– oceno vrednosti celotne oziroma etapne izgradnje naprave ter predvideno ceno,
ki jo plača uporabnik za priključitev na
omrežje;
– finančni plan investicije, vire in načine financiranja ter program zagotovitve
sredstev za izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njihovo upravljanje;
– program in pogoje prodaje plina ter
pogoje in način upravljanja z omrežjem;
– soglasje dobavitelja zemeljskega plina;
– registracijo pravne osebe in boniteto
ponudnika;
– fiksnost ponudbe oziroma cen, garancijski rok.
9. Odpiranje ponudbe bo javno v roku
15 dni po izteku razpisnega roka. O času in
kraju odpiranja ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni. Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov
pisna pooblastila za zastopanje. Upoštevale
se bodo le tiste ponudbe, ki bodo vsebovale
vse pogoje tega razpisa.
10. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
11. Ponudniki lahko dvignejo osnutek
koncesijske pogodbe in dobijo ostale podatke v zvezi s tem javnim razpisom vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Občini Beltinci, Mladinska ul. 2, oziroma po predhodni
najavi. Potrebne informacije in razlage za
izdelavo ponudbe posreduje Janez Senica,
dipl. ek. (tel. 069/42-264, faks: 069/42-943).
12. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti obseg razpisanega javnega naročila,
ali da ne izbere nobenega ponudnika. Po-

nudnik v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
Občina Beltinci

Uradnem listu RS. Za prvi dan se šteje naslednji dan od objave javnega razpisa. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za šolske
prevoze.”
8. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti dobijo po
tel. št. 0601/64-275 vsak dan od 8. do 12. ure
(Vlasta Šribar).
9. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
19. avgusta 1997 ob 12. uri v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja, morajo predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem razpisu.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Pogodbe z izbranim ponudnikom bomo
sklenili za določen čas, za šolsko leto
1997/1998.
Občina Zagorje ob Savi

Št. 40303-85/97
Ob-3132
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in 56. člena zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96) Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov učencev osnovnih šol
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca
dnevnih šolskih prevozov za Osnovno šolo
Ivana Skvarče (matična šola ter organizacijski enoti v Podkumu in Čemšeniku), Osnovno šolo Toneta Okrogarja (matično šolo
ter organizacijski enoti v Kisovcu in Senožetih), Osnovno šolo Ivana Kavčiča (matično šolo in organizacijsko enoto na Mlinšah)
ter Osnovno šolo dr. Slavka Gruma.
3. Orientacijska vrednost naročila je
20,000.000 SIT v koledarskem letu.
4. Osnovne relacije za prevoze so:
– Tirna – Zagorje in obratno (12 kilometrov v eno smer),
– Čemšenik–Zagorje in obratno (12 kilometrov v eno smer),
– Podkum–Zagorje in obratno (12 kilometrov v eno smer),
– Dobrljevo–Zagorje in obratno (19 kilometrov v eno smer),
– Kolovrat–Medija in obratno (26 kilometrov v eno smer),
– Kandrše–Zagorje in obratno (15 kilometrov v eno smer),
– Izlake–železniška postaja in obratno
(10 kilometrov v eno smer),
– Zagorje–Trbovlje in obratno (5 kilometrov),
– Sopota–Podkum in obratno (5 kilometrov v eno smer),
– Vrh pri Mlinšah–Mlinše–Izlake in
obratno,
– Osredek–Podkum in obratno (5 kilometrov v eno smer),
– Gorenja vas–Podkum in obratno (4 kilometre v eno smer),
– Sopota–Dole pri Litiji in obratno (5
kilometrov v eno smer),
– Zagorje–Senožeti in obratno.
Približno skupno število učencev za prevoze je 700, ponudniki pa se lahko prijavijo
tudi za posamezne relacije.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– kvaliteta vozil in zagotovila za varno
vožnjo,
– možnosti za usklajeno in nemoteno
opravljanje šolskih prevozov,
– višina ponujene cene storitev,
– dosedanje izkušnje pri prevozih otrok,
– posebne ugodnosti ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja in dejavnosti,
– podatke o prevoznem sredstvu, ki se
bo uporabljalo za prevoz,
– bruto cena prevoženega kilometra,
– opis drugih ugodnosti.
7. Rok za oddajo ponudb z vso zahtevano dokumentacijo je 20 dni od objave v

Št. 206/97
Ob-3135
Občina Luče na podlagi zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in določil
99. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95) objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
preureditev podstrešja v učilnice v
Osnovni šoli Blaža Arniča v Lučah
1. Investitor: Občina Luče, Luče 106, Luče.
2. Predmet razpisa: preureditev podstrešja v učilnice in spremljajoče prostore.
3. Orientacijska vrednost del je ca.
8,000.000 SIT, orientacijski rok pa je dva
meseca od uvedbe v delo.
4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba. Naročnik si pridržuje tudi pravico možnosti pogajanja s ponudniki
v postopku priprave analize ponudb, zaradi
racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
5. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo na Občini Luče, Luče 106, ob
plačilu 12.000 SIT na ŽR. št.
52810-630-10131 – Agencija za plačilni
promet Mozirje.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ponudbena cena, način plačila
na fiksnost cen, reference pri izvajanju tovrstnih del, strokovna usposobljenost ponudnika in priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrstne dejavnosti po zakonu, popolnost ponudbe, garancijska doba, rok izvedbe, opcija ponudbe
“ključ v roke”, druge ugodnosti.
Opomba: ni nujno, da je najcenejša ponudba tudi najugodnejša.
7. Razpisni pogoji: vsi, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo v razpisnem postopku predložiti pisno ponudbo. Ponudba mora
vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ceno za izvedbo del z vključenim prometnim davkom,
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– reference o že opravljenih podobnih
delih,
– ostale ugodnosti in osnutek pogodbe
(določila pogodbe – datum do katerga velja
ponudba, način obračunavanja del, rok plačila, garancijski roki, način spremembe cen,
rok izvedbe del, zagotovilo o upoštevanju
delovnih in življenjskih pogojev kot jih določajo veljavne kolektivne pogodbe ter navedbo pooblaščene osebe ponudnika).
8. Pred izdelavo ponudbe si naj ponudnik
ogleda objekt in upošteva dejansko stanje.
9. Rok za oddajo ponudbe je najkasneje
do 10. dne po objavi v Uradnem listu RS do
13. ure na naslov Občina Luče, Luče 106,
3334 Luče. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj – ponudba za preureditev podstrešja v učilnice v OŠ Luče”.
Javno odpiranje ponudb bo 10. dan po
objavi v Uradnem listu RS ob 14. uri v sejni
sobi Občine Luče.
10. Predstavnik ponudnika mora komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.
Občina Luče

Ne odpiraj!” na naslov: Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, najkasneje do 18. avgusta 1997 do 12. ure.
10. Javno odpiranje ponudb bo 18. avgusta 1997 ob 13. uri v sejni sobi SEL na
gornjem naslovu.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 10 dneh po
odpiranju ponudb.
Savske elektrarne Ljubljana

8. Odpiranje ponudb je javno in bo
20. avgusta 1997 ob 12.15 v pisarni župana
Občine Železniki, Trnje 20.
9. Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo na sedežu Občine
Železniki, Trnje 20, proti plačilu 5.000 SIT.
Plačilo se izvede z virmanskim nalogom
na ŽR Občine Železniki 51510-630-50272
ali gotovino na sedežu občine.
10. Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo ponudbe ponudniki dobijo na sedežu Občine Železniki, tel. 064/66-171 (Darko Gortnar), tehnične podatke pa na Lokainvest,
d.o.o., Škofja Loka, tel. 064/624-070, inž.
Peter Zorman.
Občina Železniki

Št. 05/75-97
Ob-3136
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana objavlja
javni razpis
za izdelavo lokacijskega načrta za
projekt sanacije HE Moste in projekt
doinstalacije HE Moste
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava lokacijskega načrta (v dveh fazah).
3. a) Razpisno dokumentacijo lahko
dvignete v tajništvu na Savskih elektrarnah
Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana od
28. julija do 1. avgusta 1997 med 7. in
9. uro, II. nadstropje soba 2, A1.1. Kontaktna oseba je mag. Andrej Kryžanowski
(tel. 219-533, faks: 222-633) ali Roman Modic (tel. 1250-333, int. 457; faks 222-633).
b) Cena razpisne dokumentacije je
25.000 SIT. Ob prevzemu mora ponudnik
predložiti dokazilo o plačanem znesku na
ŽR št. 50106-601-27492 pri Agenciji za plačilni promet, ekspozitura Ljubljana-Vič.
4. Predvideni rok začetka izvajanja del
je 1. september 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– strokovna usposobljenost in primernost
izvajalca, strokovnih sodelavcev in podizvajalcev,
– rok izvedbe,
– reference,
– ponudbena cena,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– ostale podatke in pogoje, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
7. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj
6 mesecev.
8. Orientacijska vrednost je 20,000.000 SIT.
9. Ponudniki morajo oddati ponudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “Ponudba LN –

Št. 48
Ob-3133
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), Občina Železniki, Trnje
20, Železniki objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca izgradnje kanalizacije
1. Naročnik javnega razpisa je Občina
Železniki.
2. Predmet javnega naročila je izgradnja:
– kanalizacija Železniki-Plavž,
– kanalizacija Rudno,
– sanitarna kanalizacija in mehansko biološka ČN Zali Log.
3. Orientacijska vrednost naročila je
135,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico, da zaradi
razpoložljivih sredstev proračuna ali zaradi
drugih utemeljenih razlogov ne bo oddal
vseh razpisanih del. Iz tega naslova ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine.
4. Začetek del je 20. september 1997, zaključek del je 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– reference ponudnika s področja razpisanih del,
– najugodnejša cena, ugodni plačilni pogoji, možnost kreditiranja in fiksnost cen,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– druge ugodnosti.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa merila, zato najnižja cena ni pogoj za izbiro
najugodnejšega ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– ponudbeni dopis,
– ponudbeni predračun (na razpisni podlogi) s fiksnimi cenami na enoto,
– odločbo o opravilni sposobnosti ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– podatke o boniteti poslovanja (BON 1
in BON 2),
– ponudnik mora navesti morebitne podizvajalce in njihove reference oziroma izjavo, da nima podizvajalcev,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni,
– vzorec pogodbe,
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji.
V ponudbenem dopisu navedite vse pripombe, ter pojasnila in ugodnosti vaše ponudbe. Vsa ostala določila bodo obravnavana s pogodbo z izbranim izvajalcem v smislu uzanc za tovrstna dela.
7. Rok in način oddaje ponudbe: upoštevane
bodo vse ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 20. avgusta 1997 do 12. ure, na naslov
Občina Železniki, Trnje 20, 4228 Železniki.
Zapečatene kuverte morajo biti označene z napisom »Ne odpiraj - ponudba Kanalizacija«.

Št. 40
Ob-3134
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Kmetijska zadruga
Dobrunje, z.o.o.,
ponovni javni razpis
za oddajo del za izgradnjo male
akumulacije - na kmetiji Končar
Antonije
1. Naročnik: Kmetijska zadruga Dobrunje, z.o.o., Cesta II. grupe odredov št. 43,
Ljubljana Dobrunje.
2. Predmet razpisa: izgradnja male akumulacije, dovodnih cevovodov, črpališča in
namakalnih cevovodov na kmetiji Končar
Antonije.
3. Razpisna dokumentacija bo na razpolago pri Avsec Marjeti, 5 dni po objavi v
Uradnem listu RS od 9. do 11. ure, v prostorih Kmetijske zadruge Dobrunje, z.o.o., Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana Dobrunje. Stroške razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT je potrebno pred dvigom razpisne dokumentacije poravnati na žiro račun
Kmetijske zadruge Dobrunje, z.o.o., št. žiro
računa 50102-601-215365.
4. Orientacijska vrednost razpisanega dela iz 2. točke razpisa znaša 3,400.000 SIT.
5. Predvideni rok za pričetek del je september 1997, delo pa mora biti zaključeno v
roku dveh mesecev po sklenitvi pogodbe.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisnih del;
– reference in kvaliteta;
– cena;
– roki;
– plačilni pogoji, način zavarovanja izpolnitve obveznosti;
– druge ugodnosti.
7. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše
od 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb je 5. 8. 1997
do 14. ure na naslov: Kmetijska zadruga
Dobrunje, z.o.o., Cesta II. grupe odredov
43, Ljubljana Dobrunje. Ponudba mora biti
oddana v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj - ponudba za izgradnjo male akumulacije na kmetiji Končar Antonije”.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 7. avgusta 1997 ob 10. uri v prostorih Kmetijske
zadruge Dobrunje, z.o.o. , Cesta II. grupe
odredov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Kmetijska zadruga Dobrunje, z.o.o.
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Ob-3137
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) naročamo objavo

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 20,000.000
SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 2 mesecih, začetek september 1997, zaključek oktober 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. 8. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 1B, Tolmin, prevzemnik – tajništvo, Ulica padlih borcev 1B, Tolmin, tel. 81-001,
faks 81-155.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 8.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Občina Tolmin, odpiranje vodi Mrakič Ljubo, Ulica
padlih borcev 1B, Tolmin, tel. 81-001, faks
81-155.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 8. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Tolmin, kont. osebi
Mrakič Ljubo, Kikl Ksenija, Ulica padlih
borcev 1B, Tolmin, tel. 81-001, faks 81-155.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 8. 1997.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 30. 7. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Marjan
Stres, dipl. inž.
Občina Tolmin

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. 8. 1997 do 12.30
na naslov Sklad stavbnih zemljišč mesta Maribor, prevzemnik Barbara Bobnar, Slovenska 40, Maribor, tel. 062/2201-426, faks
ZIM 062/20-573, soba št. 102/I. nad.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 8.
1997 ob 13. uri, na naslovu: Sklad stavbnih
zemljišč mesta Maribor, odpiranje vodi
Mojmir Grmek, dipl. prav., Slovenska ul.
40, Maribor, tel. 062/2201-421, I. nad. desno, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 8. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Sklad stavbnih zemljišč mesta Maribor, kont. oseba Barbara Bobnar,
Slovenska 40, Maribor, tel. 062/2201-426,
faks ZIM 062/20-573, soba št. 102/I. nad.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 8. 1997 za 15.000 SIT.
Način plačila: virmansko nakazilo na račun številka 51800-845-000-0029679,
Mestna občina Maribor – drugi prihodki od
stavbnih zemljišč.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 18. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 25. 7. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Miha
Butina, dipl. prav.
Sklad stavbnih zemljišč mesta Maribor

javnega razpisa
za izbiro izvajalca brez omejitev z
naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, kont. oseba Mrakič Ljubo, Ulica padlih borcev 1B, Tolmin, tel.
81-001, faks 81-155.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova asfaltnega vozišča lokalne ceste L 7521 Koritnica–Rut,
dolžina ca. 1000 m.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 1 mesecu, začetek september 1997, zaključek september 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. 8. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Tolmin, prevzemnik – tajništvo, Ulica padlih borcev 1B, Tolmin, tel.
81-001, faks 81-155.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 8.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Občina Tolmin, odpiranje vodi Mrakič Ljubo, Ulica
padlih borcev 1B, 5220 Tolmin, tel. 81-001,
faks 81-155.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Tolmin, kont. osebi
Mrakič Ljubo, Kikl Ksenija, Ulica padlih
borcev 1B, Tolmin, tel. 81-001, faks 81-155.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 8. 1997.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 30. 7. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Marjan
Stres, dipl. inž.
Ob-3138
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 Tolmin, kont. oseba Mrakič Ljubo, Ulica padlih borcev 1B, Tolmin, tel.
81-001, faks 81-155.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija lokalne ceste L 7523 Slap–Pečine na odseku Markaduc–Roče, dolžina 1800 m.

Ob-3139
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: Sklad stavbnih zemljišč mesta Maribor,
kont. oseba Marjan Kobše, gr. inž., Slovenska ul. 40, Maribor, tel. 062/2201-425,
faks: ZIM 062/20-573, soba št. 112/I. nad.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne dokumentacije: idejni projekti, projekti PGD,
PZI za komunalno energetske vode, objekte
in naprave ter prometnice znotraj zazidalnega načrta za del centralne cone C – 4 v
Mariboru.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 23,000.000
SIT, čas razpisa, začetek 25. 7. 1997 in zaključek 18. 8. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 9. 1997, zaključek 9. 3. 1998.

Št. 57/97
Ob-3163
Na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90 in
7/93) ter zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Krajevna skupnost
Benedikt
javni razpis
za izbiro izvajalca za naslednja dela;
I. Asfaltiranje lokalne ceste Benedikt–
Štajngrova–Ihova–Trstenik.
II. Obnova in revitalizacija vodnjakov.
III. Ureditev splošne zdravstvene ambulante v domu krajevne skupnosti.
1. Investitor: Krajevna skupnost Benedikt, Benedikt 5, Benedikt.
2. Razpisna dokumentacija (tender razpisa) je ponudnikom na voljo pet dni od
objave razpisa med 8. in 9. uro na sedežu
Krajevne skupnosti Benedikt.
3. Predviden rok pričetka dela je 20. 9.
1997, dokončanje 30. 11. 1997.
4. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– celovita ponudba,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
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– reference in kvaliteta,
– rok izvedbe in garancija,
– ostale ugodnosti,
– cena: najcenejši ponudnik ni nujno, da
je najugodnejši.
5. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi razpisa v zapečateni kuverti na naslov Krajevna skupnost Benedikt, Benedikt
5, 2234 Benedikt.
6. Ponudba mora biti podana za razpisana dela pod točko I., II. in III. posamezno.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da z
izbranim ponudnikom sklene pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev iz naslova sofinancerjev.
8. Odpiranje pismenih ponudb se bo
opravilo pred komisijo, pri odpiranju ponudb so lahko prisotni ponudniki, ki bodo o
času odpiranja obveščeni.
9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni najkasneje do 10. septembra 1997.
10. Vsa dodatna pojasnila ponudniki
prejmejo na Krajevni skupnosti Benedikt,
vsak dan med 8. in 9. uro ali na tel.
062/731-423.
Krajevna skupnost Benedikt

9. ponudba mora biti vsebinsko sestavljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
odredbi o obvezni vsebini ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).
C) K ponudbi se mora dostaviti še naslednja dokumentacija:
1. dokaz o registraciji,
2. izjava, da so pregledali tehnično dokumentacijo ter da imajo oziroma nimajo
pripomb nanjo,
3. izjava, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje ter da so v ceno vkalkulirali stroške za ureditev deponij in zavarovanje
gradbišča,
4. opcija ponudbe mora trajati najmanj
30 dni,
5. reference strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi,
6. podatki o že sklenjenih pogodbah, iz
katerih je razvidna zasedenost kapacitet,
7. razpoložljiva oprema in dostop do
ključnih surovin ali materialov,
8. če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju.
D) Zaključek
Ponudbeno dokumentacijo je potrebno
dostaviti v 30 dneh po objavi v Uradnem
listu RS, do 12. ure na naslov: OKP Javno
podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina, v zapečateni ovojnici, z oznako »Ponudba – Ne odpiraj«.
Ponudbe bo odpirala strokovna komisija
naslednji dan po preteku razpisanega roka
ob 11. uri, v prostorih OKP Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni najkasneje v roku 15
dni po odpiranju ponudb.
Investitor si pridržuje pravico določiti
eventuelno manjši obseg del od razpisanega,
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva.
»OKP« Javno podjetje za
komunalne storitve
Rogaška Slatina, d.o.o.

5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenosti in sposobnost za izvajanje del,
– rok izvedbe,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še
ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje določiti eventuelno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.
6. Rok za dostavo ponudb je 26. 8. 1997
do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti dostavljene osebno, in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika in z oznako »Toplovod Grosuplje – Ne odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo poslane po pošti ali dostavljene po preteku razpisanega roka, bo
naročnik zavrnil in neodprte vrnil odpošiljatelju.
7. Odpiranje ponudb bo 26. 8. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb morajo predložiti komisiji pismeno
pooblastilo.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
9. Razpisna dokumentacija in ogled projekta sta na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure na Občini Grosuplje, Kolodvorska
2, pri Ireni Šulc, tel. 761-211. Za dodatne
informacije lahko kandidati pisno zaprosijo
Urad za komunalno infrastrukturo občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, do
vključno 19. 8. 1997. Odgovori, pomembni
za vse kandidate, bodo poslani na naslove
vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo.
Občina Grosuplje

Ob-3164
Investitor, OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina, razpisuje na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbi o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izgradnjo primarne kanalizacije ob
Prvomajski ulici v Ratanski vasi –
Negonje v Rogaški Slatini.
A) Splošni pogoji
1) Investitor: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.,
Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina.
2) Predmet razpisa: izgradnja primarne
kanalizacije Ratanska vas–Negonje v Rogaški Slatini, po projektu IPING, d.o.o., Rogaška Slatina, št. 17/93.
3) Orientacijska vrednost objekta znaša
20,000.000 SIT.
4) Projektno dokumentacijo lahko dvignete na OKP Rogaška Slatina, Zdraviliški
trg 13.
5) Predviden rok za pričetek del je 20. 9.
1997.
6) Rok za dokončanje del je 180 delovnih dni.
B) Kriteriji za izbiro ponudnika:
1. ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po načinu »ključ v roke«
(in pod pogojem, da se izvajalec odpove
zahtevi po 637. členu ZOR),
2. kvaliteta dodelanosti in natančnosti
ponudbe,
3. reference,
4. garancija za doseganje predlaganega
roka,
5. solventnost podjetja v zadnjih dveh
letih,
6. predstavitev prednosti za katere ponudnik smatra, da jih ima pred konkurenco,
7. druge ugodnosti ponudnika,
8. avans, kredit,

Ob-3165
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
sklepa župana Občine Grosuplje o pričetku
oddaje javnega naročila, št. 353-81/86 z dne
21. 7. 1997, objavlja
javni razpis
za izvajanje del pri izgradnji
toplovodnega omrežja kotlarna Dvori –
stara osnovna šola ob Adamičevi cesti v
Grosupljem
1. Investitor: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo toplovodnega omrežja na relaciji
kotlarna Dvori – stara osnovna šola ob Adamičevi cesti v Grosupljem.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 18,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je september 1997, rok dokončanja del pa november
1997.

Št. 106/97
Ob-3166
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje v skladu z zakonom o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževanje saniranih površin severno
od potoka Medija
Splošni podatki:
Investitor: Rudnik Zagorja v zapiranju,
d.o.o., Zagorje, Grajska ulica 2, Zagorje ob
Savi (v nadaljnjem besedilu: investitor).
Kontaktna oseba: tehnični vodja površinskih del Grčar Sandi, tel. 0601/64-100.
Predmet razpisa: investitor razpisuje
gradbena dela za vzdrževanje saniranih površin severno od potoka Medija.
Obseg del:
Dela po razpisu obsegajo:
1. sanacija cestnega odseka,
2. sanacija proizvodnega platoja.
Ponudba
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Ponudniki morajo oddati ponudbo, urejeno po posameznih točkah povpraševanja
in v skladu z odredbo o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97), ki mora vsebovati postavke
v naslednjem vrstnem redu:
A. Splošni pogoji:
1. krovno izjavo, ki mora biti žigosana
in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika. Vsebovati mora navedbo števila
strani, ki sestavljajo ponudbo ter vsebino
ponudbe po straneh,
2. kopijo vseh registracijskih listov ali
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
3. za pravne osebe obrazec BON1,
BON2 oziroma BON3, ki mora biti izdan
največ 30 dni pred odpiranjem ponudb,
4. ponudbeno ceno ločeno po fazah,
5. rok izdelave v koledarskih dneh,
6. izjava, da je ponudnik proučil terenske razmere,
7. bančno garancijo vnovčljivo na prvi
poziv v višini 10% vrednosti ponudbe, za
resnost ponudbe,
8. navedbo eventualnih podizvajalcev,
9. reference,
10. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik, za
celotni del in posamezno postavko,
11. podpisan vzorec pogodbe iz razpisne
dokumentacije,
12. izjavo, da ponudnik jamči za dobro
izvedbo del z bančno garancijo vnovčljivo
na prvi poziv v višini 40% vrednosti ponudbe,
13. izjavo, da bo predložil bančno garancijo v višini 10% vrednosti ponudbe, za
garantiranje napak v garancijskem roku,
14. opcijo ponudbe, ki mora veljati do
30. 10. 1997,
15. druge podatke in/ali izjave, za katere
ponudnik meni, da so pomembni za vsebinsko dopolnitev ponudbe.
B. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi in standardnimi, tehničnimi navodili investitorja
in normami in sicer v pogodbenem roku v
primeru, da bo z njim sklenjena pogodba,
2. izjavo, da ponudnik jamči za investitorjevo kakovost in solidnost izvedenih del.
Orientacijska vrednost
Predvidena sredstva znašajo okvirno
85,000.000 SIT.
Rok za začetek del je 1. 9. 1997.
Merila za izbor izvajalcev:
Pri odločitvi o izbiri ponudnika bo investitor upošteval:
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami in željami investitorja,
– kakovost ponujenih del,
– razmerje cena/kvaliteta ponujenih del,
– višino ocenjenih stroškov, ki so povezani z deli po ponudbi,
– dosedanje reference.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
Razno
1. Oddaja ponudb
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in investitorja, z oznakama »Ne odpiraj – ponudba« ter »javni razpis za vzdrževanje in saniranje površin severno od poto-

ka Medija«, na naslov investitorja Rudnik
Zagorja v Zapiranju, d.o.o., Grajska ulica 2,
1410 Zagorje ob Savi, tajništvo direktorja
ali priporočeno po pošti najkasneje do ponedeljka 25. 8. 1997 do 9. ure.
Razpisna dokumentacija bo na razpolago od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS pa do 20. 8. 1997, na naslovu investitorja Rudnik Zagorja v zapiranju, d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje, pri tehničnem
vodji površinskih del Sandiju Grčarju, soba
št. 4, tel. 0601/64-100.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 10.000 SIT s priloženo položnico ali virmanskim nakazilom
na žiro račun št. 52720-601-18631, pri APP:
Zagorje.
3. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 25. 8. 1997 ob 12. uri v prostorih investitorja Rudnik Zagorja v zapiranju, d.o.o.,
Grajska ulica 2, Zagorje ob Savi. Odpiranje bo vodil predsednik komisije Franc Stošicki.
Na javno odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov z ustreznim pisnim
pooblastilom.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki pisno obveščeni v zakonitem roku.

7. bančno garancijo vnovčljivo na prvi
poziv v višini 10% vrednosti ponudbe, za
resnost ponudbe,
8. navedbo eventualnih podizvajalcev,
9. reference,
10. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik, za
celotni del in posamezno postavko,
11. podpisan vzorec pogodbe iz razpisne
dokumentacije,
12. izjavo, da ponudnik jamči za dobro
izvedbo del z bančno garancijo vnovčljivo
na prvi poziv v višini 40% vrednosti ponudbe,
13. izjavo, da bo predložil bančno garancijo v višini 10% vrednosti ponudbe, za
garantiranje napak v garancijskem roku,
14. opcijo ponudbe, ki mora veljati do
30. 10. 1997,
15. druge podatke in/ali izjave, za katere
ponudnik meni, da so pomembni za vsebinsko dopolnitev ponudbe.
B. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi in standardi, tehničnimi navodili investitorja in
normami in sicer v pogodbenem roku v primeru, da bo z njim sklenjena pogodba,
2. izjavo, da ponudnik jamči za investitorjevo kakovost in solidnost izvedenih del.
Orientacijska vrednost
Predvidena sredstva znašajo okvirno
30,000.000 SIT.
Rok za začetek del je 1. 9. 1997.
Merila za izbor izvajalcev:
Pri odločitvi o izbiri ponudnika bo investitor upošteval:
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami in željami investitorja,
– kakovost ponujenih del,
– razmerje cena/kvaliteta ponujenih del,
– višino ocenjenih stroškov, ki so povezani z deli po ponudbi,
– dosedanje reference.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
Razno
1. Oddaja ponudb
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in investitorja, z oznakama »Ne odpiraj – ponudba« ter »javni razpis za vzdrževanje in saniranje površin južno od potoka
Medija«, na naslov investitorja Rudnik Zagorja v Zapiranju, d.o.o., Grajska ulica 2,
1410 Zagorje ob Savi, tajništvo direktorja
ali priporočeno po pošti najkasneje do ponedeljka 25. 8. 1997 do 9. ure.
Razpisna dokumentacija bo na razpolago od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS pa do 20. 8. 1997, na naslovu investitorja Rudnik Zagorja v zapiranju, d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje, pri tehničnem
vodji površinskih del Sandiju Grčarju, soba
št. 4, tel. 0601/64-100.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 10.000 SIT s priloženo položnico ali virmanskim nakazilom
na žiro račun št. 52720-601-18631, pri APP:
Zagorje.
3. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
25. 8. 1997 ob 10. uri v prostorih investitorja Rudnik Zagorja v zapiranju, d.o.o., Graj-

Št. 106/97
Ob-3167
Rudnik Zagorja v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje v skladu z zakonom o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževanje saniranih površin južno od
potoka Medija
Splošni podatki:
Investitor: Rudnik Zagorja v zapiranju,
d.o.o., Zagorje, Grajska ulica 2, Zagorje ob
Savi (v nadaljnjem besedilu: investitor).
Kontaktna oseba: tehnični vodja površinskih del Grčar Sandi, tel. 0601/64-100.
Predmet razpisa: investitor razpisuje
gradbena dela za vzdrževanje saniranih površin južno od potoka Medija.
Obseg del:
Dela po razpisu obsegajo:
1. sanacija cestnih odsekov,
2. sanacija in rekultivacija meljišča.
Ponudba
Ponudniki morajo oddati ponudbo, urejeno po posameznih točkah povpraševanja
in v skladu z odredbo o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97), ki mora vsebovati postavke
v naslednjem vrstnem redu:
A. Splošni pogoji:
1. krovno izjavo, ki mora biti žigosana
in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika. Vsebovati mora navedbo števila
strani, ki sestavljajo ponudbo ter vsebino
ponudbe po straneh,
2. kopijo vseh registracijskih listov ali
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
3. za pravne osebe obrazec BON1,
BON2 oziroma BON3, ki mora biti izdan
največ 30 dni pred odpiranjem ponudb,
4. ponudbeno ceno ločeno po fazah,
5. rok izdelave v koledarskih dneh,
6. izjava, da je ponudnik proučil terenske razmere,
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ska ulica 2, Zagorje ob Savi. Odpiranje bo
vodil predsednik komisije Franc Stošicki.
Na javno odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov z ustreznim pisnim
pooblastilom.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki pisno obveščeni v zakonitem roku.
Rudnik Zagorja v zapiranju, d.o.o.

Javno odpiranje bo dne 2. 9. 1997, ob:
a) 9. uri,
b) 11. uri,
c) 13. uri, na naslovu: Elektro–Slovenija, d.o.o., odpiranje vodi Borut Vertačnik,
Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. št. 386 61
1250-333 int. 682, faks: 386 61 219-480,
soba št.: sejna soba, IV. nadstropje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 10. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro–Slovenija, d.o.o.,
kont. osebi Nuša Kodrič in Andreja Mihevc,
Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. št. 386 61
219-489, faks: 386 61 219-480, soba št.
2C.11.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 8. 1997 za 100.000 SIT za eno mapo,
vsaka naslednja pa po 40.000 SIT.
Način plačla: z virmanom – z oznako
DV 110 kV Beričevo-Trbovlje 2:
a) mapa št. ME02,
b) mapa št. ME03,
c) mapa št. ME04.
Na žiro račun številka: 50106-601-90093
pri agenciji za plačilni promet.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu Elektro–Slovenija, d.o.o., kont. osebi Borut Vertačnik in Aleš Erceg, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tel. št. 386 61 219-489, faks:
386 61 219-480, soba št. 2C.16.
10. Postopek izbire izvajalca:
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 16. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 25. 7. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 1. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Ivo
Banič.
Elektro–Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
5%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 13. 8. 1997 do 12. ure,
na naslov Mestna občina Maribor, Ul. h.
Staneta 1, 2000 Maribor, organizacija Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene
dejavnosti, prevzemnik Jehart Ferdo, Ulica
h. Staneta 1, Maribor, tel. št. (062)
2201-314, faks: 2201-293, soba št.: 340.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 8.
1997 ob 13. uri na naslovu: Mestna občina
Maribor, odpiranje vodi Jehart Ferdo, Ul. h.
Staneta 1, Maribor, tel. št. (062) 2201-314,
faks 2201-293, soba št.: kletna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 8. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Maribor, oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba je Jehart Ferdo, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor, tel. št. (062) 2201-314, faks:
2201-293, soba št.: 340.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 8. 1997 za 4.000 SIT.
Način plačila: na položnico na račun številka: 51800-630-25505.
9. Ostali podatki:
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 13. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 25. 7. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Jehart
Ferdo.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 81-74/140
Ob-3171
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: Elektro–Slovenija, d.o.o., kont. osebi
Borut Vertačnik in Aleš Erceg, Hajdrihova
2, Ljubljana, tel. št. 386 61 219-489, faks:
386 61 219-480, soba št. 2C.16.
2. Predmet javnega naročila: blago a),
c), storitve b), c).
Navedba vsebine: DV 110KV Beričevo–
Trbovlje 2.
a) Ponudba za dobavo OPGW, obešalne
opreme in kabelskih spojk (projekt za razpis – mapa št. ME02).
b) Ponudba za montažo OPGW, obešalno opremo, kabelskih spojk in demontažo
obstoječe zaščitne vrvi (projekt za razpis –
mapa št. ME03).
c) Ponudba za optični kabelski sistem –
dobava in montaža končne kabelske opreme z meritvami kabelskega sistema, uvodnih kablov in montažo kabelskih spojk (projekt za razpis – mapa št. ME04).
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa
a) – 163,635.000 SIT,
b) – 50,180.000 SIT,
c) – 12,195.000 SIT.
Čas razpisa: začetek: 26. 7. 1997, zaključek: 1. 9. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del, čas v mesecih:
a) 2,
b) 2,
c) 4,
začetek: a), b) c) 1. 10. 1997, zaključek
a), b) 24. 12. 1997, zaključek: c) 27. 2.
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 15%.
To ne velja za ponudnike iz držav z mednarodnim sporazumom z RS.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 1. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Elektro–Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Sektor za investicije, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tel. št. 386 61 219-489,
faks: 386 61 219-480, soba št. 2C.11.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:

Št. 40310/0040/97 07
Ob-3172
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: Mestna občina Maribor, oddelek za družbene dejavnosti, kont. oseba Jehart Ferdo,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, tel. št. (062)
2201-314, faks: 2201-293, soba št. 340.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova strehe in kleparskih izdelkov, ter oken in fasade in notranjega oboka na objektu sodni stolp Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 8,500.000
SIT, objava v petek 25. 7. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 2. mesecih, začetek 20. 8.
1997, zaključek 20. 10. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Ob-3173
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: Goriški muzej Nova Gorica, kont. oseba
mag. Slavica Plahuta, Grajska 1, Nova Gorica, tel. št. (065) 25-961, 27-130, faks:
27-130.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbeno obrtniška in
instalacijska dela II. faza (instalacijska, mizarska, pleskarska dela) Grad Kromberk –
Kromberk.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 17,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 20. 8. 1997, zaključek 5. 9. 1997.
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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 14. 8. 1997 do 10. ure,
na naslov Goriški muzej, Pod vinogradi 2,
Solkan, organizacija uprava Goriški muzej,
prevzemnik Tajništvo – Vila Bartolomei,
Pod vinogradi 2, Nova Gorica, tel. št. (065)
25-961, faks: (065) 27-130.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 8.
1997, ob 12. uri na naslovu: Pod vinogradi
2, Goriški muzej Nova Gorica, odpiranje
vodi vodja strokovne komisije, Pod vinogradi 2, Nova Gorica, tel. št. (065) 25-961,
faks: (065) 27-130.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Goriški muzej Nova Gorica, kont. oseba mag. Slavica Plahuta, Pod
vinogradi 2, Nova Gorica, tel. št. (065)
25-961, faks: (065) 27-130.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 8. 1997.
8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Goriški muzej, Pod vinogradi 2, Nova
Gorica, kont. oseba mag. Slavica Plahuta,
Pod vinogradi 2, Nova Gorica, tel. št. (065)
25-961, faks: (065) 27-130.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 8. 1997.
Datum objave razpisa: 25. 7. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: mag.
Slavica Plahuta.
Goriški muzej
Nova Gorica

– razvoju in uvajanju blagovnih znamk
kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov s slovenskim poreklom,
– pospeševanju prodaje novih, visokokakovostnih kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov slovenskega porekla,
– skupnemu organiziranemu trženju
kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov slovenskega porekla,
– projektom za vzpostavitev organizirane prodaje kmetijskih proizvodov v obliki
kmečkih sejmov, tržnic in avkcij in oblik
neposredne prodaje.
Pri izbiri bodo imeli prednost:
– strokovno kakovostno pripravljeni projekti (elementi: analiza problema, cilj projekta, metode in ukrepi za dosego cilja, pričakovani učinki projekta na dohodkovni položaj kmetijskih pridelovalcev, reference
prijavitelja, usklajenost s cilji strategije razvoja slovenskega kmetijstva,
– projekti, ki bodo prispevali k povečanju dohodka kmetijskih proizvajalcev,
– projekti, ki bodo prispevali k učinkovitejši promociji kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov s slovenskim poreklom,
– projekti, ki združujejo interes čim večjega števila proizvajalcev, povezanih v različne organizacijske oblike (prednost imajo
projekti nacionalnega značaja),
– projekti uvajanja in razvijanja skupinskih blagovnih znamk (prednosti imajo projekti nacionalnega značaja),
– projekti, ki se nanašajo na deficitarno
razvite proizvodnje ali neučinkovite dele
tržne verige,
– projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov sofinanciranja.
Projekti bodo sofinancirani največ do
35% celotne vrednosti.
B) Promocije kmetijstva in živilstva na
sejmih doma in v tujini v skupni višini do
30,000.000 SIT.
Prednost pri izbiri bodo imele vloge:
– za promocijo slovenskega kmetijstva
in živilstva (proizvodnje, predelave, organiziranja, javnih služb) na večjih sejmih doma
in v tujini, ki zagotavlja njuno čim širšo
predstavitev,
– za skupen nastop pridelovalcev oziroma proizvajalcev določene panoge,
– ki bodo skladne s cilji strategije razvoja slovenskega kmetijstva,
– z večjim deležem lastnih sredstev.
II. Pogoji prijave pod A in pod B:
1. Vloga za razpis mora vsebovati naslednje elemente:
– firmo za pravne osebe, ROS oziroma
davčno številko in njen sedež oziroma za
fizične osebe ime in naslov z enotno matično številko občana, številko žiro računa,
– dokazilo o registraciji, staro največ 3
mesece,
– pooblastilo pravni osebi za izdelavo
projekta,
– pogodbo o sodelovanju ali dokazilo o
obliki organiziranosti,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika s pooblastilom za vložitev,
– projekt, ki obsega:
– opredelitev ciljev,
– program aktivnosti,
– finančni načrt z viri financiranja, kjer
mora biti posebej naveden pričakovani delež MKGP,

– terminski plan izvedbe z dinamiko
stroškov po mesecih,
– prikaz deležev sofinanciranja,
– pričakovani rezultati in njihov pomen
za resorno strategijo razvoja.
2. Na razpis se lahko prijavijo tržni proizvajalci hrane in sicer fizične osebe, s prebivališčem v Republiki Sloveniji in pravne
osebe (gospodarske družbe, zadruge in druge organizacije), ki imajo sedež v Republiki
Sloveniji oziroma v njihovem imenu in z
njihovim računom od njih pooblaščene pravne osebe, ki se ukvarjajo s promocijo oziroma projekti pospeševanja prodaje.
III. Dodatni pogoji in informacije
Prijave se morajo nanašati na vsako posamezno razpisano področje posebej (A,B).
Pisne vloge za razpis pod A z oznako
“Ne odpiraj - za javni razpis Pospeševanje
prodaje - projekti “ oziroma pod B “Ne odpiraj - za javni razpis Pospeševanje prodaje
- promocije “ pošljite v zaprtih ovojnicah na
naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana. Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo
oddane do vključno 16. 8. 1997.
Odpiranje ponudb bo 20. avgusta 1997
ob 10.uri v sejni sobi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, Ljubljana. Ponudbe bo pregledala in
najboljše ponudnike izbrala komisija, ki jo
imenuje minister.
Kolikor bo vrednost vlog presegala skupen znesek razpoložljivih sredstev, določen
v razpisu, bodo imele pri razpisu prednost
vloge, ki izpolnjujejo čim več prednostnih
kriterijev.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Dodatne informacije o razpisu posreduje
Jana Erjavec, podsekretarka na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58, telefon 1789-123.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Št. 321-01-59/97
Ob-3181
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58, na podlagi 1. člena
uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvih devetih mesecih leta 1997
(Ur. l. RS, št. 42/97) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov
pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov in živilskih proizvodov za:
A) izdelavo in izvedbo projektov pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov,
B) promocijo kmetijstva in živilstva na
sejmih doma in v tujini.
I. Predmet razpisa:
A) Sofinanciranje izdelave in izvedbe
projektov pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov in živilskih proizvodov doma in v
tujini do skupne višine 23,000.000 SIT.
Sredstva so namenjena:

Ob-3182
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Občina Vrhnika,
Oddelek za prostor in komunalne zadeve,
Tržaška 1, Vrhnika, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev ceste
Žažar–Jazba–Štanta
1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška
1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: obnova obstoječe
makadamske ceste Žažar–Jazba–Štanta.
3. Rok izvedbe del: definirano po pogodbi.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo do 1. 8. 1997 do 13. ure na
Občini Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, na Oddelku za urejanje prostora in komunalne zadeve, pri Andreju Treven, dipl. inž. tel.
755-121.
Cena razpisne dokumentacije znaša
5.000 SIT.
6. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme z registracijo, ki ni starejša
od treh mesecev,
– reference,
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– kalkulativne osnove,
– potrjeno razpisno dokumentacijo,
– ponudbeno ceno.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– roki izdelave projektov,
– druge ugodnosti.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še
ne predstavlja najugodnejše ponudbe.
8. Rok dostave ponudbe je 8. 8. 1997 do
11. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška
1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapečateni ovojnici z oznako “Ponudba Žažar Jazba – Ne
odpiraj”.
Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 8. 8.
1997 do 11. ure.
9. Javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 1997
ob 12. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Vrhnika

1. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– iz 14. člena zakona o lekarniški dejavnosti,
– zagotoviti poslovne prostore in opremo, ki ustrezajo pogojem iz pravilnika o
pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Ur. l. RS, št. 37/92).
2. Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo ponudili možnost čimprejšnjega poslovanja podružnic lekarne v Horjulu in Polhovem Gradcu.
3. Šteje se, da ima kandidat zagotovljene
prostore, če ima sklenjeno pogodbo o najemu
oziroma uporabi z zdravstvenim zavodom oziroma z drugo pravno ali fizično osebo.
4. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju predpisanih pogojev pošljite v 15 dneh
po objavi razpisa, na naslov: Občina Dobrova–Horjul–Polhov Gradec, Družbene dejavnosti, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova, z oznako “Za lekarniško dejavnost” (tel. 641-099).
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 30 dneh po zaključku razpisa.
Z izbranim koncesionarjem bo sklenjena
pogodba o koncesiji le v primeru pridobitve
soglasja pristojnega ministrstva in po predhodnem pozitivnem mnenju pristojne zbornice in Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Občina Dobrova–Horjul–Polhov Gradec

– navedbo strokovnih kadrov, ki bodo
izvajali program,
– ponudbena cena.
6. Merila za izbiro izvajalca so razpisni
pogoji.
7. Ponudniki, ki bodo sodelovali v javnem razpisu, naj svoje vloge z vso potrebno
dokumentacijo pošljejo na Mestno občino
Kranj, Oddelek za družbene javne službe,
Slovenski trg 1, Kranj, do 13. 8. 1997 do 10.
ure. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 12. uri
v sobi 162/I, upravne stavbe Mestne občine
Kranj.
8. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis, preventivna vzgoja”. Na
kuverti mora biti razviden tudi ponudnik.
9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa, bodo izločene iz nadaljnje
obravnave.
10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.
Mestna občina Kranj

Ob-3183
Na podlagi zakona o financiranju občin
(Ur. l. RS, št. 80/94) in zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov osnovnošolskih
otrok v Občini Zreče
1. Naročnik: Občina Zreče.
2. Predmet razpisa: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Zreče.
3. Informacije: Občinska uprava občine
Zreče, Cesta na Roglo 13b, tel. 063/762-971.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena prevoza za 1 kilometer,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti prevoznika.
5. Interesenti morajo oddati ponudbe v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze”, v 20 dneh od
dneva razpisa, na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.
6. Odpiranje ponudb bo 20. avgusta 1997
ob 12. uri v prostorih Občine Zreče.
7. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v treh dneh po odpiranju ponudb.
Občina Zreče
Št. 2006-1161/97
Ob-3184
Občina Dobrova–Horjul–Polhov Gradec
objavlja
javni razpis
za opravljanje lekarniške dejavnosti in
pridobitev koncesije
Na podlagi 13. člena zakona o lekarniški
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92) razpisujemo
pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti
in pridobitev koncesije za območje občine s
sedežem na Dobrovi.

Št. 551-01/97-13/2267
Ob-3191
Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene javne službe, Slovenski trg 1, na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje
programov o zdravem načinu življenja
in preprečevanja odvisnosti za učence v
osnovnih šolah Mestne občine Kranj v
šolskem letu 1997/98
1. Naročnik Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene javne službe, Slovenski trg
1, Kranj, za izvedbo programa namenja
600.000 SIT.
2. Predmet razpisa je izvajanje programov o zdravem načinu življenja in preprečevanja odvisnosti za učence v osnovnih
šolah Mestne občine Kranj v šolskem letu
1997/98.
3. Na razpis se lahko prijavijo zavodi,
posamezniki ali podjetja, ki so registrirana
za opravljanje tovrstne dejavnosti.
4. Program lahko izvaja oseba, ki ima
najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne
smeri in opravljen pedagoški izpit na Pedagoški akademiji.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naziv ponudnika,
– če kandidira podjetje ali zavod, tudi
podatke iz registrskega sodišča o registraciji podjetja ali zavoda,
– reference ponudnika,
– opis dosedanjega dela na tem področju,
– predstavitev posameznih programov,
– časovno trajanje izobraževanja,
– verifikacijo enega ali več naštetih Ministrstev: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Ministrstvo za zdravstvo,
Ministrstvo za šolstvo in šport,

Št. 60/1438/97
Ob-3192
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto
javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo objekta
Vodohran Herinja vas
1. Naročnik: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca gradbenih in montažnih del gradnje objekta: Vodohrana Herinja vas.
3. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki v našem sektorju razvoja in investicij na Muzejski ulici
št. 5, Novo mesto, v roku 5 dni po objavi
razpisa in ob predložitvi potrdila o plačilu
akontacije za dvig dokumentacije v višini
10.000 SIT.
Navedeni znesek plačajo na žiro račun
št. 52100-601-11459 JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto, s pripisom VH Herinja
vas.
Ponudniki dobijo razpisno dokumentacijo in druga pojasnila ter razlage, potrebne
za izdelavo ponudbe pri Bogoslavu Nuniču
(tel. 068/321-514).
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 18,000.000 SIT.
5. Roki: pričetek del je predviden 25. 8.
1997, končanje del 30. 11. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena,
– sprejemanje plačilnih pogojev, ki so
naslednji: izvajalcu nudimo brezobrestni
avans v višini 25% pogodbene vrednosti.
Ob takem načinu plačila pričakujemo fiksne cene do konca gradnje. To mora biti v
ponudbi posebej navedeno z izjavo. Izvajalec mora znesek avansa zavarovati z bančno
garancijo. Pogodbeni znesek se plačuje po
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mesečnih situacijah, in sicer: 65% z odstopom terjatev investitorja od dolžnikov z območja Mestne občine Novo mesto in 35% z
gotovino. Zadnjih 10% pogodbenega zneska plačamo z virmanom v roku 15 dni po
uspešno opravljenem prevzemu objekta v
upravljanje,
– popolnost ponudbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati vse elemente naštete v navodilih naročnika za sestavo ponudbe.
8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 12. 8. 1997, do 14.
ure v zaprti kuverti z oznako: “Ponudba –
VH Herinja vas – Ne odpiraj”, na naslov JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Muzejska
ulica 5, Novo mesto.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 1997 ob 10. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2.
10. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.
11. Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bo sprejel katerokoli
ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem razpisa. Naročnik tudi ne odgovarja nobenemu ponudniku za škodo, ki bi jo slednji
utrpel, če njegova ponudba ne bo sprejeta.

ponudbi posebej navedeno z izjavo. Izvajalec mora znesek avansa zavarovati z bančno
garancijo. Pogodbeni znesek se plačuje po
mesečnih situacijah, in sicer: 65% z odstopom terjatev investitorja od dolžnikov in
35% z gotovino. Zadnjih 10% pogodbenega
zneska plačamo z virmanom v roku 15 dni
po uspešno opravljenem prevzemu objekta
v upravljanje,
– popolnost ponudbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati vse elemente naštete v navodilih naročnika za sestavo ponudbe.
8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 12. 8. 1997, do 14.
ure v zaprti kuverti z oznako: “Ponudba –
Povezovalni cevovod Gorenje Vrhpolje–
Šmarje pri Šentjerneju – Ne odpiraj”, na
naslov JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Muzejska ulica 5, Novo mesto.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 1997 ob 11. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2.
10. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.
11. Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bo sprejel katerokoli
ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem razpisa. Naročnik tudi ne odgovarja nobenemu ponudniku za škodo, ki bi jo slednji
utrpel, če njegova ponudba ne bo sprejeta.

ponudbi posebej navedeno z izjavo. Izvajalec mora znesek avansa zavarovati z bančno
garancijo. Pogodbeni znesek se plačuje po
mesečnih situacijah, in sicer: 65% z odstopom terjatev investitorja od dolžnikov z območja Mestne občine Novo mesto in 35% z
gotovino. Zadnjih 10% pogodbenega zneska plačamo z virmanom v roku 15 dni po
uspešno opravljenem prevzemu objekta v
upravljanje,
– popolnost ponudbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati vse elemente naštete v navodilih naročnika za sestavo ponudbe.
8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 12. 8. 1997, do 14.
ure v zaprti kuverti z oznako: “Ponudba –
Črpališče na vrtini Dolenjske Toplice – Ne
odpiraj”, na naslov JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Muzejska ulica 5, Novo mesto.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 1997 ob 12. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2.
10. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.
11. Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bo sprejel katerokoli
ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem razpisa. Naročnik tudi ne odgovarja nobenemu ponudniku za škodo, ki bi jo slednji
utrpel, če njegova ponudba ne bo sprejeta.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 60/1448/97
Ob-3193
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto
javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo objekta
povezovalni cevovod Gorenje Vrhpolje–
Šmarje pri Šentjerneju
1. Naročnik: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca gradbenih in montažnih del gradnje objekta: povezovalni cevovod Gorenje Vrhpolje–Šmarje pri Šentjerneju.
3. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki v našem sektorju razvoja in investicij na Muzejski ulici
št. 5, Novo mesto, v roku 5 dni po objavi
razpisa in ob predložitvi potrdila o plačilu
akontacije za dvig dokumentacije v višini
10.000 SIT.
Navedeni znesek plačajo na žiro račun
št. 52100-601-11459 JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto, s pripisom Povezovalni
cevovod Gorenje Vrhpolje–Šmarje pri Šentjerneju. Ponudniki dobijo razpisno dokumentacijo in druga pojasnila ter razlage, potrebne za izdelavo ponudbe pri Bogoslavu
Nuniču (tel. 068/321-514).
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 20,000.000 SIT.
5. Roki: pričetek del je predviden 1. 10.
1997, končanje del 28. 2. 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena,
– sprejemanje plačilnih pogojev, ki so
naslednji: izvajalcu nudimo brezobrestni
avans v višini 25% pogodbene vrednosti.
Ob takem načinu plačila pričakujemo fiksne cene do konca gradnje. To mora biti v

Št. 60/1449/97
Ob-3194
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto
javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo objekta
Črpališče na vrtini Dolenjske Toplice
1. Naročnik: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca gradbenih in montažnih del gradnje objekta: Črpališče na vrtini Dolenjske Toplice.
3. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki v našem sektorju razvoja in investicij na Muzejski ulici
št. 5, Novo mesto, v roku 5 dni po objavi
razpisa in ob predložitvi potrdila o plačilu
akontacije za dvig dokumentacije v višini
10.000 SIT.
Navedeni znesek plačajo na žiro račun
št. 52100-601-11459 JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto, s pripisom Črpališče na
vrtini Dolenjske Toplice.
Ponudniki dobijo razpisno dokumentacijo in druga pojasnila ter razlage, potrebne
za izdelavo ponudbe pri Bogoslavu Nuniču
(tel. 068/321-514).
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 15,000.000 SIT.
5. Roki: pričetek del je predviden 25. 8.
1997, končanje del 30. 11. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena,
– sprejemanje plačilnih pogojev, ki so
naslednji: izvajalcu nudimo brezobrestni
avans v višini 25% pogodbene vrednosti.
Ob takem načinu plačila pričakujemo fiksne cene do konca gradnje. To mora biti v

Št. 1579/97
Ob-3195
Javno podjetje Komunala Radeče, p.o.,
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja:
javni razpis
za nabavo opreme za čistilno napravo
Radeče in spremljajoče objekte
1. Naročnik: JP Komunala Radeče, p.o.,
Titova ul. 107, Radeče.
2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je nabava potrebne opreme za čistilno
napravo Radeče – I. faza in opreme za
spremljajoče objekte.
3. Orientacijska vrednost opreme znaša
ca. 42 mio SIT.
4. Rok dokončanja del – februar 1998.
5. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika z odločbo,
– reference pri dobavi opreme za čistilne naprave,
– obrazec BON 1, BON 2 oziroma BON
3 ali dr. dokumentacijo o solventnosti podjetja,
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti ponujene opreme,
– izjava ponudnika za zavarovanje pogodbene obveznosti z zapadlostjo 15 dni po
izteku pogodbenega roka za dobro izvedbo
del z akceptnim nalogom v višini 20% vrednosti kupnine,
– izjavo ponudnika za zavarovanje izpolnitve pogodbenih obveznosti z zapadlostjo 15 dni po izteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo garancijskih obveznosti z akceptnim nalogom v višini 10% vrednosti
kupnine,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom.
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6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje pogojev navedenih v razpisu,
– celovitost ponudbe,
– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– funkcionalnost, zanesljivost in sodobnost opreme,
– garancija in servisiranje,
– navodila za uporabo v slovenskem jeziku,
– reference,
– dobavni rok,
– cena v SIT z TPD,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji (min. 60 dni),
– naročnik lahko odda izvajanje del po
posameznih sklopih,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši,
– ponudba mora biti izdelana ločeno –
posebej za ČN in posebej za spremljajoče
objekte,
– naročnik lahko zmanjša obseg razpisanih del.
7. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo proti plačilu 20.000 SIT na
JP Komunala Radeče, Titova ul. 107, pri
Knavs Ivanu, tel. 0601/85-372, vsak dan od
8. do 12. ure, vendar največ 5 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS.
8. Rok za prijavo: pri razpisu bodo upoštevane pismene ponudbe, ki bodo prispele
do vključno 25. 8. 1997 do 12. ure na naslov: JP Komunala Radeče, Titova ul. 107,
1433 Radeče.
Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako: »Javni razpis za opremo ČN Radeče in spremljajoče objekte – Ne odpiraj«.
9. Odpiranje ponudb bo 31. dan po objavi v Uradnem listu RS v prostorih JP Komunale, Radeče, Titova ul. 107, ob 10. uri.
Na odpiranje ponudb so vabljeni predstavniki ponudnikov z ustreznim pismenim
pooblastilom.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po dnevu odpiranja ponudb.
Javno podjetje Komunala Radeče, p.o.

– opcijo,
– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete,
– popis materiala in dela s ceno na enoto
(razpisna dokumentacija na originalnih
obrazcih),
– ceno režijske ure,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji.
7. Merila za izbor ponudnika:
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik
ni nujno najugodnejši),
– usposobljenost ponudnika, strokovnost
z referencami,
– rok izvedbe,
– garancijski roki in garancija za tehnološko brezhibnost,
– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Pisne ponudbe je potrebno poslati do
19. 8. 1997 do 10. ure na naslov: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode, z oznako: »Ne odpiraj –
ponudba vodovod Ojstrica–Belo«.
9. Odpiranje ponudb bo 19. 8. 1997 ob
11. uri v prostorih Občine Medvode na Cesti Komandanta Staneta 12 v Medvodah.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 7-ih dneh.
Občina Medvode

– ponudili najnižjo ceno za km,
– imeli najugodnejše reference,
– ponudili druge ugodnosti,
– ponudili ugodne plačilne pogoje.
7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za šolske prevoze«, na
naslov: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264
Bohinjska Bistrica.
8. Javno odpiranje ponudb, ki jo bo opravila razpisna komisija za šolske prevoze, bo
prvi delovni dan po preteku roka za oddajo
ponudb ob 12. uri v sejni sobi Občine Bohinj. Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki pisna pooblastila za zastopanje.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po zaključenem roku za
oddajo ponudb.
Naročnika javni razpis ne obvezuje, da
izbere samo enega izvajalca.
Občina Bohinj

Št. 1591/97

Ob-3196

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del:
Vodovod Ojstrica–Belo – fazna gradnja
1. Investitor: Občina Medvode.
2. Predmet razpisa: vodovod Ojstrica–
Belo – fazna gradnja.
3. Orientacijska vrednost del znaša:
20,000.000 SIT (vrednost prve faze znaša
ca. 5,000.000 SIT).
4. Predviden začetek del: takoj po podpisu pogodbe.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu stroškov 10.000 SIT
na žiro račun št. 50104-630-810181 s pripisom »za razpis«, na Občini Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, Medvode, in sicer od
28. 7. 1997 do 30. 7. 1997 med 8. in 10. uro.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– zahtevane reference,
– Bon 1 in Bon 2 oziroma Bon 3,
– dokazila o strokovni upsosobljenosti
kadrov,

Št. 601-19/97
Ob-3197
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Bohinj
javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v
Občini Bohinj za šolsko leto 1997/98
1. Naročnik je Občina Bohinj.
2. Predmet razpisa so dnevni prevozi
učencev v OŠ dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici, podružnično šolo v Srednji
vasi v Bohinju in OŠ Anton Janša v Radovljici.
Relacije so določene z razpisnimi pogoji.
3. Vrednost javnega naročila: 14,350.000
SIT.
4. Šolski prevozi se s tem razpisom oddajo za šolsko leto 1997/98. Razpisno dokumetnacijo lahko ponudniki dobijo na Občinski upravi občine Bohinj.
5. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki z dovoljenjem pristojnega organa za
prevoz oseb. Ponudba mora vsebovati:
a) ime in priimek ter naslov oziroma firmo ponudnika,
b) velikost vozila (število sedežev), tip
in starost vozila, s katerim ob opravljal prevoze,
c) dokazilo o lastništvu vozila oziroma
najemu vozila,
d) reference (izkušnje pri prevozih osnovnošolskih učencev),
e) podpisano razpisno dokumentacijo,
f) vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom in prilogami: strukturo cene, način
obračunavanja storitve, način določanja in
obračunavanja korekcij cene in način zagotavljanja kakovosti storitev.
6. Prednosti pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo:
– ponudili prevoze s primernim vozilom,

Št. 367/97

Ob-3199

Javni razpis
za izbiro izvajalca del pri rekonstrukciji
lokalne ceste št. 4811 odsek Zapotok–
Rob
1. Naročnik del je Občina Velike Lašče,
Velike Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca
del pri rekonstrukciji lokalne ceste št.
4811 odsek Zapotok–Rob v skupni dolžini
3,3 km.
3. Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del bo 1. 9. 1997,
predvideni rok dokončanja del je 15. 10.
1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– reference s področja razpisanih del,
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancijski roki, opcija ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti.
6. Rok za dostavo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure na
naslov: Občina Velike Lašče, Velike Lašče
15, 1315 Velike Lašče v zapečateni ovojnici z oznako »Ponudba za rekonstrukcijo ceste Zapotok–Rob« – Ne odpiraj!
7. Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob
12. uri v prostorih Občine Velike Lašče,
Velike Lašče 15 v prostoru sejne sobe občine.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri izvajalca v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do vključno
desetega dne od objave, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro na sedežu družbe AG-inženiring, d.o.o., Kočevje, Podjetniška cona
H2, 1330 Kočevje, Marjana Malnar, tel.:
061/851-335, 061/851-385, 061/855-261.
10. Naročnik si pridržuje pravico eventuelno zmanjšati obseg del od razpisanega
oziroma na razpoložljive finančne zmožnosti.
V tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Občina Velike Lašče
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Št. 110-1/97
Ob-3198A
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 28. 7. do
1. 8. 1997. Materialne stroške v višini 3.150
SIT lahko plačajo na blagajni DDC, soba
105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Mojca Novak, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).
Predviden rok izvajanja del je 4 mesece
po sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 8. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Poročilo o
vplivih na okolje za cestno povezavo naselja Vici.” – M.N.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97
Ob-3198D
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

javne razpise
za oddajo del:
1. Cestna razsvetljava v kraju Slivnica M 10/274
Orientacijska vrednost del znaša
4,500.000 SIT.
2. Cestna razsvetljava v kraju Grič in
Prigorica M 6/263
Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.
3. Semaforizacija prehoda za pešce v
Ljubljani - Celovška cesta
Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 28. 7. do
1. 8. 1997. Materialne stroške v višini 3.150
SIT lahko plačajo na blagajni DDC, soba
105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Zdenko Podreka, inž. (tel.
061/178-83-00).
Predviden rok izvajanja del je 1 mesec
po sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 8. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za:
1. “Cestna razsvetljava v kraju Slivnica.” – Z.P.,
2. “Cestna razsvetljava v kraju Grič in
Prigorica.” – Z.P.,
3. “Semaforizacija prehoda za pešce v
Ljubljani - Celovška cesta.” – Z.P.,
Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/97
Ob-3198B
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: poročilo o vplivih
na okolje za cestno povezavo naselja Vici
na R 373/1364 Trava-Čabar in lokalno
cesto 3613 Črni potok-Žurge
Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne

Št. 110-1/97
Ob-3198C
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: modernizacija lokalne
ceste Drašiči-Božakovo L 5407
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 28. 7. do
1. 8. 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 Tibor Praprotnik, dipl. inž.
(tel. 061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.
Predviden rok izvajanja del je 3 mesece
po sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 8. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Modernizacija lokalne ceste Drašiči-Božakovo.” – T.P.
Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za oddajo del: preplastitev ceste na
Mangart R 301a/1019 od km 3.950 do
km 5.850
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 28. 7. do
1. 8. 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 Miloš Dernovšek, inž. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
35,500.000 SIT.
Predviden rok izvajanja del je 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 8. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za” Preplastitev
ceste na Mangart.” – M.D.
Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/97
Ob-3198E
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javne razpise
za oddajo del:
1. Obnovitvena dela na betonskem
propustu čez Mejnički potok, potok na
cesti R 357 odsek 1318, v km 9.050
Orientacijska vrednost del znaša
11,500.000 SIT.
2. Gradnja treh mostov čez inundacije
Mure in rekonstrukcija ceste R 351, odsek 1302 od km 5.240 do km 5.990 pri
Veržeju
Orientacijska vrednost del znaša
144,000.000 SIT.
3. Gradnja dveh mostov čez inundaciji Mure in rekonstrukcija ceste R 351,
odsek 1302 od km 3.880 do km 4.980 pri
Dokležovju
Orientacijska vrednost del znaša
143,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
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ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 28. 7. do
1. 8. 1997. Materialne stroške v višini 6.300
SIT lahko plačajo na blagajni DDC, soba
105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Boris Tekavec, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).
Predviden rok izvajanja del je 9 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 8. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za:
1.” Obnovitvena dela na betonskem propustu čez Mejnički potok.” – B.T.,
2. “Gradnja treh mostov čez inundacije
Mure.” – B.T.,
3. “Gradnja dveh mostov čez inundaciji
Mure in rek.ceste pri Dokležovju.” – B.T.
Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 28. 7. do
1. 8. 1997. Materialne stroške v višini 6.300
SIT lahko plačajo na blagajni DDC, soba
105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Marko Žitnik, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).
Predviden rok izvajanja del je 4 mesece
po sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 8. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za:
1.”Gradnja nadomestnega mostu čez
Gračnico v Dežnem.” – M.Ž.,
2.” Sanacija mostu čez Oplotnico v Tepanju.” – M.Ž.
Javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97
Ob-3198F
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: gradnja Grabarjevega
mostu na Jezerskem
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 28. 7. do
1. 8. 1997. Materialne stroške v višini 6.300
SIT lahko plačajo na blagajni DDC, soba
105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Sašo Pirc, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
50,000.000 SIT.
Predviden rok izvajanja del je 5 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 8. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Gradnja Grabarjevega mostu na Jezerskem.” – S.P.
Javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike

Št. 110-1/97
Ob-3198G
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javna razpisa
za oddajo del:
1. Obnova mostu čez reko Reko v
Spodnji Bitnji na cesti R 313 odsek 1069 v
km 0+030
Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.
2. Obnova mostu čez reko v Dobrovem na cesti R 305a, odsek 1045 v km
0+380
Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 28. 7. do
1. 8. 1997. Materialne stroške v višini 6.300
SIT lahko plačajo na blagajni DDC, soba
105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Dušan Pirc, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).
Predviden rok izvajanja del je 90 dni po
sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 8. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za:
1. “Obnova mostu čez reko Reko v Spodnji Bitnji.” – D.P.,
2. “Obnova mostu čez reko v Dobrovem.” – D.P.
Javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/97
Ob-3198H
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javna razpisa
za oddajo del:
1. Gradnja nadomestnega mostu čez
Gračnico v Dežnem
Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.
2. Sanacija mostu čez Oplotnico v Tepanju

Št. 110-1/97
Ob-3198I
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: izgradnja rekonstrukcije
ceste R 345 odsek 1281 Črnolica-Lesično
od km 14.015 do km 15.020
Razpisno dokumentacijo morebitni ponudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 28. 7. do
1. 8. 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 Jože Vengust, inž.. (tel.
061/178-83-36 oziroma 063/484-363).
Orientacijska vrednost del znaša
65,000.000 SIT.
Predviden rok izvajanja del je 4 mesece
po sklenitvi pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 8. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Izgradnja
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rekonstrukcije ceste R 345 odsek 1281 Črnolica-Lesično.” – J.V.
Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije
za ceste

Ime in podpis naročnika objave: župan
Rado Krpač, dipl. inž. gozd.
Občina Dravograd

Način plačila: z virmanom ali na blagajni na račun št. 52030-601-11763.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 25. 7. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Julijan
Šorli.

Ob-3200
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 Dravograd, kont. oseba Olga Jurhar, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel.
0602/83-011, faks 0602/83-284, soba št. 23,
24.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba kanalizacije v
naselju Libeliče–Gorče v dolžini 1.581 m.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 33 mio SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 1,5 mesecih/ali 45 delovnih dni, začetek 1. 9. 1997, zaključek 15.
10. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 25. 8. 1997 do 15. ure,
na naslov Občina Dravograd, prevzemnik
urad župana, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel.
0602/83-011, faks 0602/83-284, soba št. 26.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo dne 26. 8. 1997 ob 13. uri, na naslov:
Občina Dravograd, odpiranje vodi Olga Jurhar, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel.
0602/83-011, faks 0602/83-284, soba št. 23,
24.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Dravograd, kont.
oseba Olga Jurhar, Bernarda Grudnik, Trg
4. julija 7, Dravograd, tel. št. 0602/83-011,
faks 0602/83-284, soba št. 23, 24.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 8. 1997.
8. Organizacija Zlata Pšeničnik, s.p.,
kont. oseba Zlata Pšeničnik, Gorče 20A,
2372 Libeliče, tel. 0602/89-788.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 25. 7. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 1. 9. 1997.

Ob-3201
Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska 160, objavlja
izid javnega razpisa
za zbiranje ponudb
za nakup osebnih računalnikov 486/33,
486/40, 486/66 z 8 MB RAM spomina brez
možnosti nadgradnje.
Dne 30. 5. 1997 je bil v Uradnem listu
RS, št. 31, objavljen javni razpis za zbiranje
ponudb za nakup osebnih računalnikov.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ne bo
skenil pogodbe o prodaji.
Slovenska razvojna družba, d.d.
Ob-3210
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: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.,
kont. oseba Davorin Sovdat, Poljubinj 89h,
Tolmin, tel. 065/81-290, faks 065/81-025.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija sekundarne kanalizacije v centru Kobarida.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 90,000.000
SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 4 mesecih, začetek 10. 9.
1997 in zaključek 31. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 25. 8. 1997 do 11. ure,
na naslov Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d., prevzemnik Bojana Mrak, Poljubinj
89h, Tolmin, tel. 065/81-290, faks
065/81-025.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo dne 25. 8. 1997 ob 12. uri, na naslovu:
Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d., odpiranje vodi Olga Štrukelj, Poljubinj 89h,
Tolmin, tel. 065/81-290, faks 065/81-025.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 25. 8. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Tolmin, Javno
podjetje, d.d., kont. oseba Davorin Sovdat,
Poljubinj 89h, Tolmin, tel. 065/81-290, faks
065/81-025.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 7. 1997 za 8.000 SIT.

Ob-3211
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: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.,
kont. oseba Davorin Sovdat, Poljubinj 89h,
Tolmin, tel. 065/81-290, faks 065/81-025.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija sekundarne kanalizacije Bovec.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 60,000.000
SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 4 mesecih, začetek 10. 9.
1997 in zaključek 31. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 25. 8. 1997 do 11. ure,
na naslov Komunala Tolmin, Javno podjetje,
d.d., prevzemnik Bojana Mrak, Poljubinj 89h,
Tolmin, tel. 065/81-290, faks 065/81-025.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo dne 25. 8. 1997 ob 12. uri, na naslovu:
Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d., odpiranje vodi Olga Štrukelj, Poljubinj 89h,
Tolmin, tel. 065/81-290, faks 065/81-025.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 25. 8. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Tolmin, Javno
podjetje, d.d., kont. oseba Davorin Sovdat,
Poljubinj 89h, Tolmin, tel. 065/81-290, faks
065/81-025.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 7. 1997 za 8.000 SIT.
Način plačila: z virmanom ali na blagajni na račun št. 52030-601-11763.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 25. 7. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Julijan
Šorli.
Komunala Tolmin, d.d.
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Ob-3213
Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija, na
podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), odloka o proračunu Občine
Litija za leto 1997 in programa Odbora
stavbnih zemljišč za leto 1997, objavlja

1. Investitor del je Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija.
2. Predmet razpisa je izbiranje izvajalca,
ki bo izvajal asfaltiranje cest, izdelavo muld
ter rekonstrukcije cest in pločnikov na območju Občine Litija v letu 1997, na naslednji odsekih:

Št. 020-116/97
Ob-3202
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo
za okolje in prostor, Ljubljana, Župančičeva 6, objavlja na podlagi 41. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvajanje asfalterskih in gradbenih del
na cestah v Občini Litija
A) Asfalterska dela
Lokacija

Dolžine (v m)

Cene (1000×)

4.000
230
2.300
1.000
2.200
900
2.200
600
2.800
6.800
800
400
500
1.700

4.000
1.000
12.000
3.000
8.000
3.000
7.800
2.000
10.000
24.000
7.500
2.000
2.000
7.000

1. Izdelava muld
2. Asfalterska dela priključek Jančar
3. Asfalterska dela Vače–Potok, Klanec–Seliše
4. Asfalterska dela Polšnik–Stranski Vrh
5. Asfalterska dela Moravče–Roje
6. Asfalterska dela Smrekar–Zore–Šuštar
7. Asfalterska dela Mačkovina–Cirkuše
8. Asfalterska dela Višji Grm–Razbore–Ježni vrh
9. Asfalterska dela Gozd Reka–Obolno
10. Asfalterska dela Dole–Gradišče
11. Asfalterska dela Pasjek–Tepe 3. faza
12. Asfalterska dela Renke–Šumnik
13. Asfalterska dela Velika Štanga–Mala Štanga
14. Asfalterska dela Bukovje–Kostrevnica
B) Rekonstrukcije za ceste in pločnike (Gradbena dela)
Lokacija:

1. Pločnik Jeze–Šmartno
2. Pločnik Staretov trg–Pokopališče Šmartno
3. Lokacija: Kostrevnica–Bukovje
4. Renke–Šumnik
5. Pasjek–Tepe 3. faza
6. Velika Štanga–Mala Štanga
3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak dan od 8. do 14. ure, na Oddelku za
gospodarsko infrastrukturo v Občini Litija,
Jerebova ul. 14, 1270 Litija, pri načelniku
oddelka Antonu Koviču, tel. 061/881-211
int. 109, Gvidonu Bokalu int. 204, Blažu
Zarniku int. 203.
Dokumentacijo, ki je potrebna za izdelavo ponudb zainteresirani ponudniki (na osnovi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 100.000 SIT nepovratnih sredstev za
predmet razpisa pod A, ter 50.000 SIT nepovratnih sredstev za predmet razpisa pod
B, ki jih nakažejo na žiro račun št.
50150-630-810316 – proračun Občine Litija – javni razpis) dobijo na naslovu: Občina
Litija, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Jerebova 14, tel. 061/881-211.
4. Orientacijska vrednost investicije je
za predmet razpisa pod točko A) 93,000.000
SIT, za predmet pod B) pa 33,000.000 SIT.
5. Rok za izvedbo del: konec meseca oktobra 1997.
6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva.
7. Rok za oddajo ponudb je 26. 8. 1997
do 8.30. Ponudbe morajo do navedenega
roka prispeti po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova ul. 14, 1270 Litija, v zapečatenih kuvertah z oznako “Razpis za asfaltrianje cest – ne odpiraj” za predmet razpisa
pod A in z oznako “Razpis za rekonstrukcije cest in pločnikov – Ne odpiraj” za pred-

Dolžine (v m)

Cene

620
200
3.700
400
800
1.000

7.750
10.500
3.000
3.000
7.500
2.000

met razpisa pod B na kuverti mora biti točen naslov pošiljatelja. Ponudbe se lahko do
navedenega roka tudi osebno oddajo v tajništvu občine.
8. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisanih del skupaj ter obvezno ločeno za
posamezni del razpisa pod A) in B) iz 2.
točke razpisa.
9. Javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 1997
ob 9. uri v sejni sobi Občine Litija, Jerebova
ul. 14, Litija.
10. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje. Predstavniki ponudnikov, ki
niso oddali pooblastil, nimajo pravice dajati
pripomb na postopek odpiranja ponudb in
nimajo pravice spodbijati pravilnost postopka odpiranja ponudb.
11. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference s področja del,
– ponudbena cena na enoto,
– eventualne druge ugodnosti,
– opcija ponudbe,
– način plačila (najmanj 30 dni).
12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
13. Za nekatere investicije iz 2. točke se
bodo sklepale pogodbe z dveletnim financiranjem, s tem, da se gradbena dela izvedejo
v roku iz 5. točke.
Občina Litija

ponovni javni razpis
za izdelavo osnutkov tehničnih
predpisov s področja graditve objektov
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Župančičeva 6, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izdelava strokovnih podlag za tehnične predpise in osnutkov
tehničnih predpisov z besedili členov za
gradbene proizvode in objekte iz področij
graditve, ki so navedena v nadaljevanju. Pri
tem morajo ti objekti izpolnjevati naslednje
bistvene zahteve, ki so določene v 8.a členu
zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
59/96): trdnost in stabilnost; varnost pred
požarom; higiensko, zdravstveno in okoljevarstveno zaščito; varno uporabo objekta;
zaščito pred hrupom; varčevanje z energijo
in toplotno zaščito.
2.1 gradbena fizika:
2.1.1 dnevna svetloba v bivalnem in delovnem okolju,
2.1.2 prezračevanje zgradb: kriteriji načrtovanja notranjega okolja,
– poslovni objekti, šole, vrtci, bolnice,
– (več)stanovanjski objekti,
2.1.3 toplota v zgradbah,
2.1.4 steklo v zgradbah - optične in termične zahteve,
2.1.5 hidroizolacije v gradbeništvu.
2.2 električne inštalacije:
2.2.1 komunikacijske inštalacije,
2.2.2 elektroenergetske inštalacije,
2.2.3 kabelski razdelilni in skupni antenski sistemi,
2.2.4 zaščita pred statično elektriko.
3. Obračunska vrednost
Predvidena obračunska vrednost nalog
iz prejšnje točke je sledeča:
pod točko 2.1 - 4,000.000 SIT,
pod točko 2.2 - 2,700.000 SIT.
4. Razpisna dokumentacija
Za naloge pod točkami 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1
in 2.2.2 pričakujemo oblikovanje predlogov
tehničnih predpisov (besedil členov), za katere je podlaga 1.in 2. faza že izdelane naloge po projektni nalogi, ki je na vpogled
ponudnikom.
Za naloge pod točkami 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5
je bila kot podlaga izdelana projektna naloga, ki jo ponudniki lahko dvignejo pri naročniku. Informacije in gradivo so ponudnikom na voljo v naročnikovi pravnosistemski službi za graditev, tel. 061/178-54-90
(Ceklin), 061/178-57-53 (Majdič).
Za posamezne razpisane naloge naj ponudniki navedejo:
– kako je področje naloge urejeno v sistemu EN (obstoječ standard, standard v pripravi, leto izdaje, glavne vsebinske značilnosti) oziroma v drugih primerjalnih ureditvah,
– na katero evropsko pravno podlago (direktive, sklepi ipd.) se je izdelovalec naslonil, po kakšnih merilih jo je izbral in kako
jo je upošteval,
– sklepno ugotovitev o usklajenosti s
pravom Evropske Skupnosti,
– na katere bistvene zahteve se nanaša
tehnični predpis.
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5. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse elemente,
ki so navedeni v odredbi o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97). Opozarjamo na popolnost
zahtevane dokumentacije.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevana naslednja merila:
– celovitost posamezne ponudbe,
– celovitost vsebinskega sklopa področja,
– dosedanje delo na področju priprave
takšnih nalog,
– strokovne reference in kadri,
– konkurenčnost cen,
– izvedbeni roki,
– ostale ugodnosti ponudnika.
V skladu z določili 59. člena zakona o
javnih naročilih si naročnik pridržuje pravico do pogajanj s ponudnikom zaradi spremembe pogojev in s ciljem gospodarnega
razpolaganja s finančnimi sredstvi.
7. Rok za izvedbo nalog je 28. 11. 1997.
8. Posredovanje ponudb
Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih ovojnicah ali zaprtih tako, da je na odpiranju možno preveriti, da so zaprte tako, kot
so bile predane, z oznako “Ne odpiraj - ponudba na javni razpis za izdelavo osnutkov
tehničnih predpisov” in oznako ponudnika
do 20. 8. 1997.
Ponudbe pošljite po pošti na naslov naročnika ali oddajte do 12.ure istega dne v
glavni pisarni naročnika, soba št. 28/II.
9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje prispelih ponudb bo
22. 8. 1997 ob 10. uri v sobi št. 52/IV Ministrstva za okolje in prostor, Župančičeva 6.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred odpiranjem ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
10. Obveščanje ponudnikov
Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po datumu odpiranja ponudb.
Ministrstvo za okolje in prostor

Datum objave javnega razpisa je 3. 11.
1197.
Ime in podpis naročnika objave: Stane
Cvelbar, direktor uprave za finančno planske in investicijske zadeve, državni podsekretar.
Ministrstro za notranje zadeve

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne:
18. 7. 1997, ob 10. uri na naslovu: C. v
Mestni log 47a, Ljubljana, naročnik, Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni
log 47a, 1001 Ljubljana.
Število prispelih ponudb 3.
Najnižja cena 11,978.580 SIT.
Najvišja cena 14,017.487 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
Dvostopenjski javni razpis (51. do 53.
člen ZJN).
Zbiranje ponudb (54. člen ZJN).
Zbiranje predlogov (57. do 60. člen ZJN).
Datum, številka objave javnega razpisa:
4. 7. 1997, Ob-2915.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 7. 1997.
Veterinarski zavod Slovenije

Namera o javnem naročilu
Št. 0048/1-308/35/97
Ob-3208
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
MNZ RS, Štefanova 2, Ljubljana, kontaktna
oseba Renata Triler, Štefanova 2 (Vodovodna 93/a), Ljubljana, tel. št. 061/1683-021,
faks: 061/349-758, soba št. 42.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje premoženja, oseb in interesov MNZ RS.
3. Orientacijska vrednost zavarovalnih
premij 300,000.000 SIT.
Čas razpisa: začetek 30. 10. 1997, zaključek 15. 12. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 1. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb: ne bodo upoštevane
preference za domače ponudnike.

Ob-3121
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, kont. oseba Poderžaj
Ivan, Ljubljanska 4, Postojna, tel. št.
24-401, faks: 25-360.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela, adaptacija in prizidek
O.Š. Miroslav Vilhar v Postojni – I. faza.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 290,000.000
SIT, zaključek: oktober 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih.
Ime in podpis naročnika objave: Josip
Bajc-Župan.
Občina Postojna

Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika
Ob-3168
Slovensko ljudsko gledališče Celje,
Gledališki trg 5, na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97, člen 42),
objavlja, da je bil za dobavo in montažo
dvoranskih sedežev izbran ponudnik Stol
Kamnik.
Slovensko ljudsko gledališče Celje
Ob-3162
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Veterinarski zavod Slovenije, kont.
oseba mag. Jernej Hočevar, mag. Zmagomir
Kralj, Cesta v Mestni log 47a, 1001 Ljubljana, p.p. 4251, tel. 061/33-40-33, faks:
061/33-40-33.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: iskanje najugodnejšega ponudnika za nabavo, izdobavo in vgraditev klimatizacijske naprave za laboratorij
v O. E. Ptuj.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 10,000.000
SIT (objava je veljala od 4. 7. 1997 do 14. 7.
1997).
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 1,5 mesecih, v 45 dneh,
začetek takoj, zaključek 5. 9. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: Konkurenčnost cene, izvedbeni rok, plačilni pogoji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike: v
celoti.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: konkurenčna cena, kratek izvedbeni
rok, ugodni plačilni pogoji, ostale ugodnosti.

Št. 020-116/97
Ob-3203
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo
za okolje in prostor, Župančičeva 6, Ljubljana, objavlja na podlagi 3. odstavka 42.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) sklep:
za izdelavo strokovnih podlag za tehnične predpise in osnutkov tehničnih predpisov z besedili členov za gradbene proizvode
in objekte, (Ur. l. RS, št. 27-29/97).
Na osnovi predloga komisije za izvedbo
javnega razpisa za “ izdelavo strokovnih
podlag za tehnične predpise in osnutkov tehničnih predpisov z besedili členov za gradbene proizvode in objekte s področij graditve objektov”, imenovane dne 28. 5. 1997
(št. 020-116/97), so bili s sklepom ministra
za izvedbo razpisanih del, navedenih v objavi pod točkami 2.1 do 2.6, izbrani naslednji ponudniki:
točka razpisa 2.1: gradbena fizika,
točka razpisa 2.2 : električne inštalacije.
Za točki javnega razpisa 2.1- Gradbena
fizika in 2.2 - Električne inštalacije, delo
ponudnikom ni bilo oddano, zato predlaga
komisija izvedbo ponovnega razpisa za ti
dve točki.
točka razpisa 2.3: požarna varnost: CPZT
- PE Radovljica, Triglavska 38, Radovljica,
točka razpisa 2.4: pregradni objekti:
SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite
za visoke pregrade, Hajdrihova 4, Ljubljana,
točka razpisa 2.5: projektiranje gradbenih konstrukcij (EUROCODE): FGG IKPIR, Jamova 2, Ljubljana,
točka razpisa 2.6: gradbeni proizvodi:
ZAG- Ljubljana, Dimičeva 12, Ljubljana,
IMK, Inštitut za metalne konstrukcije,
Mencingerjeva 7, Ljubljana.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-3108
Na podlagi 55. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo:
1. Ime oziroma naziv in sedež
naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana, tel. št.
178-2211.
2. Predmet javnega naročila: nakup šolskih učbenikov za srednje šole in sicer:
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Avtor

Naslov

P. Legiša
P. Legiša
P. Legiša

MATEMATIKA 1, Geometrija v ravnini
MATEMATIKA 2, Vektorji, potence in koreni, kvadratna funkcija
MATEMATIKA 2, Kompleksna števila. Eksponentna funkcija
in logaritem. Merjenje v geometriji
MATEMATIKA, Kotne funkcije, trigonometrija
MATEMATIKA, Polinomi, racionalne funkcije, krivulje
drugega reda
MATEMATIKA, Zaporedja
MATEMATIKA, Verjetnostni račun in statistika. Kombinatorika
MATEMATIKA, Odvod, integral
MATEMATIKA ZA 1. LETNIK TEHNIŠKIH ŠOL
MATEMATIKA ZA 2. LETNIK TEHNIŠKIH ŠOL
HIGHLIGHT - INTERMEDIATE
HIGHLIGHT - INTERMEDIATE
HIGHLIGHT UPPER - INTERMEDIATE
HIGHLIGHT UPPER - INTERMEDIATE
REWARD - UPPER - INTERMEDIATE
REWARD - UPPER - INTERMEDIATE
KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 1
KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 2
KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 2
KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 3
KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 3
KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 4
KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 4
SPRACHBRÜCKE 1
SPRACHBRÜCKE 2
SPRACHBRÜCKE 2

P. Legiša
P. Legiša
A. Cokan, J. A. Čibej
J. A. Čibej
P. Legiša
I. Štalec
I. Štalec
M. Vince
M. Vince
M. Vince
M. Vince
S. Greenall
S. Greenall
D. Kern-Francetič, M. Häusler
D. Kern-Francetič, M. Häusler
D. Kern-Francetič, M. Häusler
D. Kern-Francetič, M. Häusler
D. Kern-Francetič, M. Häusler
D. Kern-Francetič, M. Häusler
D. Kern-Francetič, M. Häusler
G. Mebus
G. Mebus
G. Mebus
K. Lapajne, S. Kunter,
E. Stransky
A. Hopkins, J. Potter
A. Hopkins, J. Potter
A. Hopkins, J. Potter,
I. Naunton
A. Hopkins, J. Potter, J. Hall
R. Brambila, A. Crotti
R. Brambila, A. Crotti
I. Grobelnik
B. Repe
B. Drobnjak, M. Klemenčič,
J. Kunaver, F. Lovrenčak,
M. Luževič, M. Pek,
J. Senegačnik
B. Vesel, T. Golčar, F. Sušnik
P. Ličar, T. Wraber
J. Drašler, M. Grabnar
J. Drašler, M. Povž
P. Stušek, A. Podobnik,
N. Gogala
A. Podobnik, D. Devetak
F. Lazarini, J. Brenčič
N. Bukovec, I. Leban
A. Kornhauser
A. Kornhauser
A. Kornhauser
N. Bukovec, S. A. Glažar
M. Vrtačnik, B. Šket
A. Kregar
R. Kladnik
R. Kladnik
R. Kladnik
J. Strnad
I. Kuščer, A. Moljk
M. Fürst, N. Halmer
F. Jerman
H. Höffler
J. Kvas
M. Cencelj, D. Kunej,
C. Završnik
A. Kuzman, T. Uran
S. Berzelak
P. Schauer, M. Sterle,
T. Verčkovnik
A. Kornhauser in drugi
M. Tišler
S. Možina, B. Lipičnik
P. Leban, M. Skledar

Št. 44-45 – 25. VII. 1997
Cena

Naročilo

Skupaj

1.009,00
1.560,00

202
179

203.818,00
279.240,00

2.173,00
1.113,00

195
241

423.735,00
268.233,00

1.005,00
857,00
2.261,00
1.818,00
1.339,00
1.616,00
2.602,00
1.527,00
2.602,00
1.527,00
2.585,00
1.459,00
2.150,00
2.150,00
1.829,00
1.925,00
1.558,00
2.887,00
1.785,00
2.685,00
2.685,00
1.659,00

420
2776
3475
4064
205
116
8
8
100
20
106
26
21
166
18
401
84
298
95
2
148
35

422.100,00
2.379.032,00
7.856.975,00
7.388.352,00
274.495,00
187.456,00
20.816,00
12.216,00
260.200,00
30.540,00
274.010,00
37.934,00
45.150,00
356.900,00
32.922,00
771.925,00
130.872,00
860.326,00
169.575,00
5.370,00
397.380,00
58.065,00

ZWISCHEN DEN ZEILEN - MED VRSTICAMI
LOOK AHEAD CLASSROOM COURS 2
LOOK AHEAD CLASSROOM COURS 3

3.201,00
2.166,00
2.166,00

209
212
257

669.009,00
459.192,00
556.662,00

LOOK AHEAD CLASSROOM COURS 4
LOOK AHEAD CLASSROOM COURS 4
BUONGIORNO 1
BUONGIORNO 1
ZGODOVINA 3
ZGODOVINA 4

2.166,00
1.047,00
4.700,00
2.500,00
1.981,00
3.498,00

234
16
35
35
414
1785

506.844,00
16.752,00
164.500,00
87.500,00
820.134,00
6.243.930,00

OBČA GEOGRAFIJA
BIOLOGIJA 1
RAZMNOŽEVANJE, RAZVOJ, RAST
GENSKA KONTINUITETA
GENSKA KONTINUITETA

2.463,00
1.663,00
617,40
1.165,00
742,00

109
16
4
193
102

268.467,00
26.608,00
2.469,60
224.845,00
75.684,00

BIOLOGIJA 1, CELICA
BIOLOGIJA 4, 5, RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ
SPLOŠNA IN ANORGANSKA KEMIJA
2 O ALI O2, KEMIJSKO RAČUNANJE ZA SREDNJE ŠOLE
ORGANSKA KEMIJA I
ORGANSKA KEMIJA II
ORGANSKA KEMIJA III
NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE ZA
SREDNJO ŠOLO
NALOGE IZ ORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO ŠOLO
FIZIKA 1, Vprašanja in naloge
FIZIKA - GIBANJE, SILA, SNOV
ENERGIJA - FIZIKA ZA SREDNJEŠOLCE 2
SVET ELEKTRONOV IN ATOMOV, FIZIKA 3 za srednješolce
FIZIKA ZA DRUŽBOSLOVNO USMERITEV
FIZIKA, 2. del, Toplota. Zvok. Svetloba.
FILOZOFIJA
FILOZOFIJA
OSNOVE LIKOVNE UMETNOSTI
POTOVANJE BESED 1, KNJIŽEVNOST

2.348,00
3.490,00
2.079,00
1.682,00
1.815,00
2.574,00
2.755,00

314
297
178
298
72
369
416

737.272,00
1.036.530,00
370.062,00
501.236,00
130.680,00
949.806,00
1.146.080,00

1.830,00
2.668,00
912,00
3.150,00
3.300,00
2.396,00
1.960,00
2.171,00
1.995,00
2.200,00
1.776,60
1.667,40

284
500
14
34
486
1027
2
38
708
485
54
61

519.720,00
1.334.000,00
12.768,00
107.100,00
1.603.800,00
2.460.692,00
3.920,00
82.498,00
1.412.460,00
1.067.000,00
95.936,40
101.711,40

POTOVANJE BESED 1, KNJIŽEVNOST
MATEMATIKA
ZGODOVINA 2

818.00
2.844,00
1.504,60

12
174
427

9.816,00
494.856,00
642.464,00

BIOLOŠKO LABORATORIJSKO IN TERENSKO DELO
KEMIJA, Eksperimenti in naloge
ORGANSKA KEMIJA
PSIHOLOGIJA V PODJETJIH
SPLOŠNO POLJEDELSTVO

690,00
516,00
1.777,00
990,00
1.747,20

159
2
170
254
74

109.710,00
1.032,00
302.090,00
251.460,00
129.292,80
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Avtor

Naslov

Cena

Naročilo

Skupaj

E. Žižmond
P. Levstek, A. Grum
A. Horvatin
M. Furlan, D. Andolšek
J. A. Čibej
J. A. Čibej
E. Dobeic, B. Kolarič
B Kolarič, A. Gerečnik,
A. Sovinc
A. Gerečnik,B Kolarič,
A. Sovinc
M. Drešček, A. Gerečnik,
B. Kolarič
B. Košmelj
M. Lorbar
B. Degen
A. Perenič
P. Grilc, M. Juhart, A. Galič
D. Urbančič, A. Gradišek
M. Pocajt, A. Širca

EKONOMIKA NARODNEGA GOSPODARSTVA
KUHARSTVO
TEHNOLOGIJA VELIKIH KUHINJ
GOSPODARSKO POSLOVANJE S KORESPODENCO 2
POSLOVNA MATEMATIKA, I. del
POSLOVNA MATEMATIKA, II. del
RAČUNOVODSTVO 1

2.204,00
3.561,00
1.737,00
2.047,00
2.588,00
2.478,00
1.528,00

1003
269
97
178
253
898
120

2.210.612,00
957.909,00
168.489,00
364.366,00
654.764,00
2.225.244,00
183.360,00

RAČUNOVODSTVO - VAJE

1.508,00

120

180.960,00

RAČUNOVODSTVO 2

2.537,00

422

1.070.614,00

RAČUNOVODSTVO 2 - VAJE
STATISTIKA
UPRAVNO POSLOVANJE 2
STROJEPISJE 2
PRAVO
PRAVO - UVOD V CIVILNO IN GOSPODARSKO PRAVO
OSNOVE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA
SPLOŠNA ŽIVINOREJA
NARAVOSLOVJE S POZNAVANJEM BLAGA
SKUPAJ

1.445,00
2.005,00
2.272,00
1.937,00
1.445,00
1.622,00
2.272,00
3.675,00
2.192,00
3.465,00

3. Vrednost dodeljenega naročila:
65,451.877,40 SIT.
4. Utemeljitev izbire ponudnika
Za navedene učbenike je edini založnik
učbenikov v Republiki Sloveniji DZS, d.d.,
Izobraževalno založništvo. Ker na tržišču obstaja le en usposobljen ponudnik, ki je zaščitil
svoje pravice izdajanja navedenih učbenikov,
mu Ministrstvo za šolstvo in šport oddaja
javno naročilo z neposredno pogodbo.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-3204
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavljamo:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Kamnik, kont. oseba Anton Kamin, Glavni trg 24, Kamnik, tel. št. 831-315,
faks: 831-176, soba št. 37A.
2. Predmet javnega naročila: gradbena dela.
Navedba vsebine: popravilo strehe in toplotna izolacija.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
2,219.124 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 7. 1997, zaključek 30. 8. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižjo ceno, dosedanje dobre reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Kamnik, kontaktna oseba
Anton Kamin, Glavni trg 66, 1240 Kamnik,
št. prips. ponudb 3.
Najnižja cena 2,219.124 SIT.
Najvišja cena 2,694.490 SIT.
Ime in podpis naročnika objave: Anton
Kamin.
Ob-3205
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. RS, št. 24/97)
objavljamo:
1. Ime in oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Kamnik, kont. oseba Anton
Kamin, Glavni trg 24, Kamnik, tel. št.
831-315, faks: 831-176, soba št. 37A.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: popravilo strešnikov
in žlebov, zamenjava z bakrenimi na OŠ
27. julij.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
1,071.282,40 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 50 dnevih.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Kamnik, kont. oseba Anton
Kamin, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, št.
prisp. ponudb 3.
Najnižja cena 1,071.282,40 SIT.
Najvišja cena 1,217.314 SIT.
Ime in podpis naročnika objave: Anton
Kamin.
Ob-3206
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavljamo
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Kamnik, kont. oseba Anton Kamin, Glavni trg 24, Kamnik, tel. št. 831-315,
faks: 831-176, soba št. 37A.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: adaptacija enote VVO
Marjetica.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
3,360.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 40 dneh. Začetek 10. 7.
1997, zaključek 20. 8. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Kamnik, kontaktna oseba
Anton Kamin, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
Št. prisp. ponudb 2.
Najnižja cena 3,360.000 SIT.
Najvišja cena 5,151.441 SIT.
Ime in podpis naročnika objave: Anton
Kamin.
Ob-3207
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavljamo

333
481.185,00
775
1.553.875,00
8
18.176,00
5
9.685,00
888
1.283.160,00
938
1.521.436,00
17
38.624,00
87
319.725,00
96
210.432,00
899
3.115.035,00
31345 65.451.877,40

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Kamnik, kont. oseba Anton Kamin, Glavni trg 24, Kamnik, tel. št. 831-315,
faks: 831-176, soba št. 37A.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija kuhinje in sanitarij v VVO Mojca.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
3,140.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 45 dneh. Začetek 5. 7.
1997, zaključek 10. 8. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Kamnik, kontaktna oseba
Anton Kamin, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
Št. prisp. ponudb 2.
Najnižja cena 3,360.000 SIT.
Najvišja cena 5,280.000 SIT.
Ime in podpis naročnika objave: Anton
Kamin.
Občina Kamnik

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Št. 117-97
Ob-3127
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in sklepa uprave družbe
sklicujem zasedanje
skupščine
delniške družbe Smelt International,
d.d., Ljubljana,
ki bo dne 25. avgusta 1997 ob 12.30 v
sejni sobi številka 1. v XV. nadstropju poslovne stavbe WTC v Ljubljani, Dunajska
156.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov ter imenovanje notarja.
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Predlog sklepa: po predlogu uprave se
izvoli predsednik skupščine, imenujeta preštevalca glasov ter imenuje notar.
2. Letno poročilo družbe Smelt International, d.d., Ljubljana za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo delniške družbe Smelt
International, d.d., Ljubljana za leto 1996
ter revizorjevo poročilo o revidiranju računovodskih izkazov za leto 1996.
3. Plan pokrivanja izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta, se sprejme plan pokrivanja izgube ugotovljene za
leto 1996.
Če skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje v istih prostorih ob 13.30 in skupščina bo veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Smelt International, d.d., Ljubljana
uprava

Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev.
8. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določijo nagrade v skladu s predlogom.
9. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1997 se imenuje revizijska
družba LM Veritas, d.o.o., Ljubljana.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od objave sklica do pričetka skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov. Če skupščina ob
objavljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri in
v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti skupščine družbe, vljudno prosimo, da svojo udeležbo predhodno pisno najavijo upravi družbe, in sicer najkasneje do 27. 8. 1997.
Elmont Bled, d.d.
začasna uprava

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov je pripravila uprava in
nadzorni svet, k 5. in 6. točki dnevnega reda
pa le nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Prosimo udeležence, da se prijavo v sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter
prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini in druga
gradiva.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled v tajništvu predsednika uprave
na sedežu družbe, Polzela 171, Polzela, vsak
delovnik od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in posredovani
upravi družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za pol ure odložena, čez pol
ure je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Polzela tovarna nogavic, d.d.,
uprava družbe

Št. 1906
Ob-3140
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 25. točke statuta delniške družbe Elmont Bled, d.d., Bled, sklicujem
1. skupščino družbe
Elmont Bled, d.d., Bled,
ki bo v ponedeljek 25. avgusta ob 13. uri
v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter izvoli predsednika skupščine,
zapisnikarja in preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave se sprejme poslovnik o delu skupščine
družbe v predlaganem besedilu.
3. Poročilo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo začasne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.
4. Letno poročilo družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1996 skupaj z revizijskim mnenjem in mnenjem začasnega nadzornega sveta.
5. Delitev čistega dobička od leta 1993
do 1996.
Predlog sklepa: sprejme se delitev dobička od leta 1993 do 1996 po predlogu začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se dopolnitve
statuta delniške družbe Elmont Bled, d.d.,
Bled v predloženem besedilu.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: izvolita se člana nadzornega sveta po predlogu začasnega nadzornega sveta.
Z dnem izvolitve članov nadzornega sveta preneha funkcija dosedanjim članom začasnega nadzornega sveta.

Ob-3141
Na podlagi določila 283. člena zakona o
gospodarskih družbah sklicuje uprava delniške družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
Polzela 171,
2. skupščino
družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 28. 8. 1997, ob 12. uri
na sedežu podjetja Polzela 171, Polzela.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predlaganega
predsednika skupščine in preštevalca glasov ter imenuje notarja.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju za leto 1996 skupaj z mnenjem nadzornega sveta v predlaganem besedilu.
4. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o pokrivanju izgube za leto 1996.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši predlaganega člana nadzornega sveta in imenuje
predlaganega člana nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor.

Ob-3142
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 41. člena statuta družbe
Vega, d.d., Ljubljana, Stegne 13/a, sklicujem
skupščino
delniške družbe Vega, Proizvodnja
optičnih naprav, d.d., Ljubljana,
ki bo v petek, dne 29. 8. 1997 ob 14. uri
v prostorih restavracije v poslovni stavbi
družbe v Ljubljani, Stegne 13/a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine, komisije za štetje glasov ter imenujeta se zapisnikar in notar.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1996 z mnenji nadzornega sveta in revizijske družbe.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1996 z
mnenjem nadzornega sveta in revizijske
družbe.
4. Obravnava in odločanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predlaganem
besedilu.
5. Seznanitev skupščine s člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev.
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Predlog sklepa: obvestilo sveta delavcev
o izvolitvi članov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih, se vzame na znanje.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. O 1. in 2. točki dnevnega reda se glasuje z dvigom rok, o drugih točkah dnevnega reda pa z glasovnicami.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
7 dneh po objavi tega sklica, kolikor delničarji želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v katerih korist so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca
in pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu, število glasov, firmo in sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini je, da delničarji prijavijo
svojo udeležbo na skupščini družbe vsaj
3 dni pred skupščino.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta ter gradivo k posameznim
točkam dnevnega reda bo na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu, Ljubljana, Stegne 13/a, vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
in sicer od 29. 7. 1997 do 29. 8. 1997.
Prostori restavracije, kjer bo potekala
skupščina, bodo odprti 30 minut pred začetkom zasedanja. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v
dvorano pravočasno zasedejo mesta.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje dne 29. 8. 1997 ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Vega, Proizvodnja optičnih naprav, d.d.,
Ljubljana
uprava družbe

3. Obravnava
in
ugotavljanje
sklepčnosti. Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi,
da je skupščina sklepčna.
4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa začasne uprave: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se poslovnik o delu skupščine družbe, v predloženem
besedilu.
6. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina delničarjev sprejme poročilo o poteku lastninske
preobrazbe podjetja.
7. Obravnava in sprejem sprememb statuta, d.d., in potrditev čistopisa spremenjenega statuta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejmejo se
spremembe statuta družbe v predloženem
besedilu ter potrdi čistopis statuta z vključenimi sprejetimi spremembami.
8. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1996 z mnenjem revizorja.
Mnenje začasnega nadzornega sveta: začasni nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme letno poročilo začasne uprave za
leto 1996 v predloženem besedilu.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se letno poročilo za leto 1996 v predloženem besedilu.
9. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 1993 in 1994.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep o pokrivanju
izgube za leto 1993 in 1994.
10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina za revizorja imenuje revizijsko družbo Abeceda, d.o.o., Celje za poslovno leto 1997.
11. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se izvoli člane nadzornega sveta.
12. Seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta, ki so ga izvolili organi soupravljanja delavcev družbe.
13. Obravnava in določitev sejnine za delo predsednika in članov nadzornega sveta.
Na predlog začasnega nadzornega sveta
se članom nadzornega sveta določijo nagrade skladno s predlogom.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo in, ki najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom v seznamu prisotnih delničarjev potrdi-

jo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino, vključno
z besedilom predlaganih sprememb statuta,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, informacijska pisarna vsak delovni dan
od 10. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, pisno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh od dneva sklica skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
Vljudno vabljeni!
Moda Trgovina, proizvodnja in storitve,
d.d., Celje
predsednik začasne uprave

Št. 99
Ob-3143
Na podlagi določil statuta družbe Moda
Trgovina, proizvodnja in storitve, d.d., Celje, Prešernova 7, in skladno z določili zakona o gospodarskih družbah, začasna uprava družbe sklicuje
1. skupščino
delniške družbe Moda Trgovina,
proizvodnja in storitve, d.d.,
Prešernova 7, Celje,
ki bo v petek 29. avgusta 1997 ob 9. uri
v Celjskem domu, Krekov trg 3, Celje, ter
predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Predsednik ali član začasne uprave odpre skupščino in ugotovi, ali je na skupščini
zastopanih toliko glasovalnih delnic, da
skupščina lahko zaseda.
Seji bo prisostoval vabljeni notar, ki piše
zapisnik.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Na predlog začasne uprave se izvoli
predsednik skupščine in dva preštevalca glasov.

Št. 1080
Ob-3144
Na podlagi 37. člena statuta delniške
družbe Slovenijales, Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo, zastopanje in konsignacije, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, uprava družbe sklicuje
2. redno skupščino
delničarjev družbe Slovenijales
Mednarodno podjetje za trgovino,
inženiring, proizvodnjo, zastopanje in
konsignacije, d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 22,
ki bo v petek, dne 29. 8. 1997 ob 17. uri
v veliki sejni dvorani – pritličje Poslovnega
centra Slovenijales, Ljubljana, Dunajska cesta 22.
Dnevni red:
Otvoritev skupščine
1. Potrditev verifikacijske komisije in
ugotovitev sklepčnosti skupščine na podlagi poročila verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: potrdi se tričlansko verifikacijsko komisijo v sestavi po predlogu.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov ter imenuje notarja po predlogu.
3. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1996 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predloženo
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1996 z mnenjem revizorja na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
4. Informacija uprave o poslovni strategiji sistema Slovenijales.
Predlog sklepa: informacija uprave o poslovni strategiji sistema Slovenijales se
sprejme na znanje.
5. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta delniške družbe v besedilu po predlogu.
6.a) Odpoklic člana nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: na lastno željo se odpokliče dosedanji član nadzornega sveta družbe Alojz Sajovec.
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b) Izvolitev novega člana nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: za novega člana nadzornega sveta družbe se izvoli prof. dr. Andrej
Kumar.
Mandat novoizvoljenemu članu nadzornega sveta družbe poteče z iztekom dosedanjega mandata članov nadzornega sveta
družbe.
7. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Mednarodno podjetje Slovenijales, d.d., Ljubljana za leto 1997 se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
8. Določitev sejnine članom in predsedniku nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: določi se sejnina članom
in predsedniku nadzornega sveta družbe po
predlogu.
Predloge sklepov k točkam dnevnega reda pod zap. št. 1., 2., 3., 4., 5. in 8. sta
podala uprava in nadzorni svet družbe, predloge sklepov pod zap. št. 6.a, 6.b in 7. pa je
podal nadzorni svet družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi
sklepov, vključno z besedilom predlaganih
sprememb statuta delniške družbe, je na
vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe Ljubljana, Dunajska cesta 22, v tajništvu
sektorja za kadrovsko organizacijske in
splošne zadeve, soba št. 310/III, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine od 10. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pooblaščenci morajo imeti pisno
pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju.
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so 7 dni pred zasedanjem skupščine registrirani pri Klirinško depotni družbi,
to je dne 22. 8. 1997 in ki sami ali preko
svojih pooblaščencev ali zakonitih zastopnikov pisno najavijo družbi svojo udeležbo
na skupščini vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine, to je najkasneje do vključno
26. 8. 1997. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe priložijo dokazilo o
pooblastitvi ali zakonitem zastopanju.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci se ob prihodu na
skupščino izkažejo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom in s
podpisom na seznamu udeležencev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prejem glasovnic.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je
29. 8. 1997 ob 18. uri, v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Slovenijales Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo,
zastopanje in konsignacije, d.d.,
generalni direktor

ki bo v četrtek, 28. 8. 1997 ob 13. uri, v
poslovnih prostorih družbe, Kidričeva c. 81,
Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov ter imenuje notarja po predlogu sklicatelja.
Skupščina ugotovi sklepčnost.
3. Poročilo o poslovanju družbe Kroj
modna konfekcija v letu 1996, predlog razporeditve dobička in poročilo o opravljeni
reviziji poslovanja.
Predlogi sklepov:
1. Skupščina sprejme predlagano letno
poročilo o poslovanju družbe Kroj modna
konfekcija Škofja Loka v letu 1996 in mnenje nadzornega sveta o poslovanju družbe v
preteklem letu.
2. Skupščina sprejme, da se dobiček za
leto 1996 v znesku 1.029 SIT razporedi na
obvezne rezerve.
Prenešeni dobiček iz prejšnjih let v znesku 4.651 SIT skupaj z revalorizacijskim
popravkom v znesku 1.875 SIT se razporedi
na obvezne rezerve.
3. Skupščina sprejme poročilo o odpravljeni reviziji za leto 1996.
4. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1997.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja v letu 1997 se imenuje Coopers &
Lybrand, Podjetje za revizijo poslovanja in
druge finančno računovodske storitve,
Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščenih oziroma zakonitih zastopnikih.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega kapitala.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob
14. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kroj modna konfekcija, d.d.,
Škofja Loka
uprava

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in preštevalca glasov ter se imenuje notar.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
4. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 po predlogu uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta.
5. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 1996.
Predlog sklepa: izguba za leto 1996 se
pokrije v naslednjih petih letih iz tekočega
poslovanja.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe v letu 1997 se
imenuje revizijska družba po predlogu
sklepa.
7. Odpoklic člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se dosedanji
član nadzornega sveta, naveden v predlogu
sklepa.
8. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvoli
novi član, naveden v predlogu sklepa.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe v Novem mestu, Kočevarjeva 4, vse delovne dni od 9. do
12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo najmanj
20 dni pred zasedanjem skupščine in njihovi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno prijavijo svojo udeležbo.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 27. 8. 1997,
ob 11. uri v isti dvorani. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pionir standard gradbeništvo, d.d.,
uprava

Ob-3145
Na podlagi 30. člena statuta delniške
družbe Kroj modna konfekcija, Škofja Loka, Kidričeva 81, uprava družbe sklicuje
4. sejo skupščine
delniške družbe,

Ob-3146
Na podlagi 21. člena statuta delniške
družbe uprava družbe sklicuje
16. redno skupščino
družbe Pionir standard gradbeništvo,
družba za gradnjo in inženiring, d.d.,
Novo mesto, Kočevarjeva 4,
ki bo v sredo, 27. 8. 1997 ob 10. uri, v
sejni sobi na sedežu družbe, Kočevarjeva 4,
Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:

Št. 28
Ob-3147
Kora, d.d., Radeče, uprava družbe na
podlagi 283. člena ZGD, sklicuje
3. skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, 25. 8. 1997 ob 14. uri
na sedežu družbe v Radečah, Njivice 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli Mervič
Vilmo za predsednico skupščine, Agrež Jožico za preštevalko glasov ter ugotovi notarja v funkciji zapisnikarja.
3. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
predlaganega dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost, skupščina sprejme dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 1996.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 1996 v predloženem
besedilu.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe in pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
zmanjšanje osnovnega kapitala in pokrivanje izgub v predloženem besedilu.
6. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlagane nove člane NS.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vso gradivo za skupščino je delničarjem
na razpolago na sedežu družbe vsak delovni
dan od 8. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda. Glasovanje za vse točke dnevnega reda bo z dvigom rok.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način
kot je objavljen ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca
in pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu še
število glasov in firmo, sedež ter podpis in
žig pooblastitelja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 25. 8.
1997 ob 15. uri v istih prostorih.
Skupščina bo tokrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Kora, d.d., Radeče
uprava družbe

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 7 dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
Če skupščina po tem sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne 60 minut kasneje.
Na morebitnem ponovnem zasedanju bo
skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala z večino prisotnih glasov.
Metalna Maribor, d.d.,
predsednik družbe

»Članom uprave se za njihovo delo zagotovi udeležba pri dobičku. O višini prejemkov članov uprave odloči nadzorni svet
v skladu z ZGD.«
4. Doda se nova, 5.3. a točka, ki se glasi:
»Poleg pogojev, ki jih predpisuje zakon,
morajo biti člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, slovenski državljani, ki so strokovnjaki s področja gospodarstva, ekonomije, tehnike ali gospodarskega prava in imajo večletne izkušnje na
vodilnih funkcijah v gospodarstvu.«
5. V točki 5.10. se doda nov stavek, ki se
glasi:
»Skupščina lahko s sklepom določi, da
pripada članom nadzornega sveta tudi udeležba v dobičku.«
6. Doda se nova 6.8. a točka, ki se glasi:
»Za vsako spremembo statuta je potreben sklep skupščine. Skupščina lahko prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki
zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila
z veljavno sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet.«
7. 6.9. točka se spremeni in na novo
glasi:
»Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico na
skupščini s pogojem, da najkasneje 3 dni
pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe.«
Sklep k 5. točki dnevnega reda, predlog
uprave in nadzornega sveta družbe:
Za revizorja družbe za zaključni račun
za leto 1997 se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo RFR – Ernst & Co. Young,
revizijska družba, d.o.o., Ljubljana.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Vsak nasprotni predlog delničarjev mora biti podan v pisni obliki, obrazložen in
vložen v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Gradivo, o katerem bo odločala skupščina, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, v tajništvu, v Ajdovščini, Tovarniška 14, vse delovne dni, od 9. do 12. ure v
času od 10. 8. 1997 do 28. 8. 1997.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B, C, D, E in G,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, koordinator podpisnikov delniškega sporazuma s
pravili notranjega odkupa in dva zastopnika, izvoljena na sestanku podpisnikov delniškega sporazuma, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Navodila za glasovanje:
Glasovanje o točkah dnevnega reda poteka z glasovnicami. Sklepi se sprejemajo z
navadno večino oddanih glasov, razen pri 4.
točki, kjer se glasuje s 3/4 večino na skupščini zastopanega osnovnega kapitala.
Načini glasovanja:
1. Osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar
prejme ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo mora biti pisno, za fizične
osebe mora vsebovati priimek in ime, naslov, EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca,

Ob-3148
Na podlagi sklepa nadzornega sveta Metalne Maribor, d.d., z dne 11. 7. 1997, predsednik družbe Metalna Maribor, d.d., sklicuje
redno sejo skupščine
delniške družbe Metalna Maribor,
ki bo v petek 29. 8. 1997 ob 10. uri na
sedežu družbe v Mariboru, Zagrebška 20 –
upravna zgradba, 1. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: imenujeta se dva preštevalca glasov in zapisnikar - notar.
3. Sprejem revizorjevega poročila o revidiranju računovodskih izkazov družbe za
leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se revizorjevo
poročilo o revidiranju računovodskih izkazov družbe za leto 1996.
4. Predlogi in vprašanja delničarjev.
Gradivo, o katerem bo odločala skupščina, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Št. 515/97
Ob-3149
Na podlagi 6.2. in 6.3. točke statuta delniške družbe »Mlinostest« Živilska industrija, d.d sklicujem
5. skupščino
te družbe,
ki bo dne 28. 8. 1997 ob 16. uri v dvorani (amfiteater) Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Poročilo o izvajanju sklepov predhodne seje.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta, d.d.
5. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki dnevnega reda, predlog
uprave družbe: izvolijo se organi skupščine
in sicer: predsednika, 3-člansko verifikacijsko komisijo, 3-člansko komisijo za izvedbo volitev, notarja in zapisničarko.
Sklep k 2. točki dnevnega reda, predlog
uprave družbe: skupščina ugotavlja, da so
vsi sklepi prejšnje seje realizirani.
Sklep k 3. točki dnevnega reda, predlog
uprave in nadzornega sveta družbe: sprejme
se letno poročilo o poslovanju delniške družbe Mlinotest Živilska industrija, d.d., za leto 1996, skupaj z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta.
Sklep k 4. točki dnevnega reda, predlog
uprave in nadzornega sveta družbe: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta
d.d. v predlaganem besedilu:
1.
1. odstavek 3.14. točke se spremeni in na
novo glasi:
»Za povečanje osnovnega kapitala družbe se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah. O povečanju osnovnega
kapitala odloča skupščina s 3/4 večino pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«
2. Doda se nova 3.19. a točka, ki se
glasi:
»Uprava je pooblaščena, da v petih letih
od vpisa te spremembe statuta v sodni register poveča osnovni kapital z izdajo novih
delnic za 450,000.000 SIT, tako da skupaj
znaša 2.389,177.000 SIT.
O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za
izdajo delnic odloča uprava, ki lahko odloči
tudi o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, za svojo
odločitev pa mora pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Nove delnice se lahko izdajo tudi delavcem delniške družbe.«
3. Doda se nova 4.6. a točka, ki glasi:
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število glasov, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu še firmo, sedež, število glasov in žig pooblastitelja.
2. Pisno po pošti, s telegramom ali telefonom, vendar brez rezerv in pogojev do
zasedanja skupščine. Pisna sporočila o glasovanju morajo prispeti na sedež družbe vsaj
5 ur pred zasedanjem skupščine. Sporočilo
mora vsebovati vse splošne podatke o delničarju (ime in priimek, naslov, EMŠO za
fizično osebo oziroma firmo in sedež za
pravne osebe).
Številka telefaksa je 065/61-037.
Opozorila:
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
28. 8. 1997 ob 17. uri v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Mlinotest Živilska industrija, d.d.
uprava Mlinotest, d.d.

tum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo,
podpis in žig pooblastitelja.
Skupščina je sklepčna, če je ob sklicu
prisotnih najmanj 15% vseh glasov. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna ob času
prvega sklica, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 19. uri na kraju prvega sklica. Ob
ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje naprošamo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasijo na sklicu
skupščine pol ure pred pričetkom skupščine.
Calcit, d.d.
uprava

Prosimo udeležence skupščine, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja zaradi razdelitve
glasovnic.
Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da v sedmih dneh od objave sklica skupščine svoje nasprotne predloge pisno sporočijo
začasni upravi družbe.
Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob 15.
uri, v istem prostoru. Po ponovnem sklicu
bo skupščina odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Mlekopromet, d.d.
začasna uprava

Št. 1041
Ob-3150
Na podlagi 6.2. točke statuta sklicujem
II. skupščino
delniške družbe Calcit, Stahovica 15,
Stahovica,
ki bo v petek 29. 8. 1997 ob 15. uri v
razstavišču Veronika, Japljeva 2, Kamnik.
Dnevni red skupščine
1. Otvoritev skupščine:
– ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščine imenuje predsednika skupščine, števca glasov in
notarja.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1996.
Predlog sklepa: sprejme se na podlagi
mnenja nadzornega sveta in revizijskega poročila poslovno poročilo Calcit, d.d., za leto
1996.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička iz poslovanja v letu 1996.
Predlog sklepa: čisti dobiček se razdeli
po predlogu uprave družbe.
4. Imenovanje pooblaščene revizorske
družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje RFR–
Ernst & Young Revizijska družba, d.o.o., za
revizorja družbe za leto 1997.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Stahovica 15, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
Predlogi delničarjev so lahko pisni,
obrazloženi in vloženi v roku sedem dni po
objavi tega sklica na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje
mora biti dano pisno in mora biti pred zasedanjem predloženo družbi. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in da-

Ob-3151
Začasna uprava na podlagi 7.3. točke statuta delniške družbe Mlekopromet, mlekarstvo in sirarstvo d.d., Ljutomer, Kolodvorska ul. 10, sklicuje
2. sejo skupščine
delniške družbe Mlekopromet,
mlekarstvo in sirarstvo, d.d., Ljutomer,
ki bo v četrtek 28. 8. 1997 ob 14. uri na
sedežu družbe Mlekopromet, d.d., Ljutomer,
Kolodvorska ul. 10.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1996 z mnenjem nadzornega sveta
ter pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo uprave o poslovanju družbe v letu 1996 z mnenjem nadzornega sveta in pooblaščenega revizorja.
4. Predlog uprave o uporabi dobička iz
poslovnega leta 1993, 1994 in 1996 ter predlog uprave o pokrivanju izgube za poslovno
leto 1995.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme predlagana uporaba čistega dobička za poslovno
leto 1993, 1994 in 1996 ter pokrivanje izgube za poslovno leto 1995.
5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta o imenovanju pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 1997.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pozivamo delničarje, njihove zakonite zastopnike ali pooblaščence,
da najavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
pisni obliki. Pooblastila za zastopanje na
skupščini morajo biti pisna in za čas pooblastilnega razmerja shranjena v družbi.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na razpolago v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delovni dan v tednu, med
10. in 12. uro.

Št. 979
Ob-3152
Uprava in predsednik nadzornega sveta
družbe Pionir gradbena operativa Krško, d.d.,
na podlagi 10. člena statuta družbe sklicuje
redno letno skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 25. 8. 1997 ob 12. uri
na sedežu družbe Cesta krških žrtev 134c v
Krškem ter predlaga naslednji dnevni red in
sklepe:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja ter obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov, notarja in zapisnikarja. Na osnovi poročila preštevalcev
glasov, predsednik skupščine ugotovi
sklepčnost skupščine.
3. Obravnavanje in odločanje o letnem
poročilu za leto 1996
– poročilo uprave o poslovanju v letu
1996,
– poročilo o opravljenem revidiranju računovodskih izkazov,
– mnenje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 v predloženih besedilih.
4. Obravnava in odločanje o poslovnem
načrtu za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poslovni načrt za leto 1997 v predloženem besedilu.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja v
letu 1997 se imenuje predlagana revizijska
hiša.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se v skladu z 12. členom statuta lahko udeležijo delničarji, ki upravi dostavijo izjavo o udeležbi na skupščini najkasneje 10 dni pred skupščino ter so tedaj
vpisani v delniško knjigo.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe razlaga
ter druge informacije so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delovnik od 11.
do 14. ure.
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi delniške
družbe v sedmih dneh od objave sklica.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo sklicala ponovna skupščina
v roku 15 dni.
Pionir gradbena operativa Krško, d.d.
uprava

V drugem sklicu je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
Integral, d.d., Črnomelj
uprava in nadzorni svet

Št. 22/97
Ob-3156
Začasna uprava Tovarne pohištva Trbovlje, Družba za proizvodnjo pohištva, d.d.,
Trbovlje, Savinjska cesta 31, vabi delničarje na
1. sejo skupščine
Tovarne pohištva Trbovlje, d.d.,
Trbovlje
Začasna uprava sklicuje skupščino dne
28. 8. 1997 ob 12. uri v sejni sobi Zavarovalnice Triglav, Cesta oktoberske revolucije 14, Trbovlje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugotovi ali je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine,
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov in zapisnikarja ter predstavi notarja.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnevnim redom.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predloženem besedilu.
6. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani s potekom lastninskega preoblikovanja podjetja.
7. Obravnavanje in odločanje o letnem
poročilu za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 v predloženem besedilu.
8. Obravnava in odločanje o razdelitvi
dobička za leto 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razdelitev dobička za leta 1993, 1994, 1995
in 1996.
9. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvolijo predlagani člani nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z imenovanjem člana nadzornega sveta s strani sveta delavcev.
10. Imenovanje revizorja za leto 1996 in
1997.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1996
in 1997 se imenuje predlagana revizorska
hiša.
11. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določi sejnina v predlagani višini.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeni na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-

Ob-3153
Na podlagi določil statuta družbe Integral promet, turizem in delavnice Črnomelj,
d.d., sklicujeta uprava in nadzorni svet
2. sejo skupščine
družbe Integral promet, turizem in
delavnice Črnomelj, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 25. 8. 1997 ob 10. uri
na sedežu družbe v Črnomlju, Belokranjska
c. 22.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrdi predsednika in imenuje preštevalce glasov.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se poročilo uprave o poslovanju za leto 1996.
4. Ugotovitev in predlog razporeditve
dobička za leto 1996.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagana razporeditev
dobička za leto 1996.
5. Sprejem sprememb in čistopisa statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremembe
in čistopis statuta.
6. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: izvoli
se nov član nadzornega sveta v skladu s
sklepom 1. skupščine delničarjev.
7. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: članom nadzornega sveta pripada za
udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta sejnina, in sicer za člane 150 DEM neto
in za predsednika 300 DEM neto, preračunano v tolarsko protivrednost na dan nakazila.
8. Imenovanje revizorske hiše za leto
1997.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za finančnega revizorja delniške družbe se imenuje predlagana revizijska hiša Start – revizijska hiša, d.o.o., iz Ljubljane.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic, oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o
lastništvu delnic.
Vsa gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe – tajništvo
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Pozivamo delničarje, da v sedmih
dneh od prejema tega vabila svoje
pripombe ter spreminjevalne oziroma
dopolnitvene predloge pisno sporočijo
upravi družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato pa se
skupščina ponovno sestane.

Št. 501/97
Ob-3154
Na podlagi 7.3. člena statuta Agrariacvetje Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d., Topliška c. 34, Brežice, uprava družbe, sklicuje
3. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Agrariacvetje,
Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d.,
Topliška c. 34, Brežice,
ki bo v četrtek, 4. 9. 1997 ob 11. uri v
prostorih jedilnice na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in dnevnega reda ter izvolitev
delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, preštevalca glasov in zapisnikar.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1996 z mnenjem nadzornega sveta in
revizijskim poročilom.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1996.
3. Imenovanje revizijske hiše za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto
1997.
Predlog sklepa: revizijska hiša Dinamic,
d.o.o., Novo mesto se imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe Agrariacvetje Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d., za
leto 1997.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
Agrariacvetje Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta Agrariacvetje Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d., po predlogu uprave ter čistopis statuta.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličejo se člani nadzornega sveta imenovani po skupščini.
6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: imenujejo se novi
člani nadzornega sveta po predlogu uprave. Skupščina vzame na znanje člana nadzornega sveta imenovana po svetu delavcev.
7. Določitev sejnine predsedniku in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se sejnina za predsednika in člane nadzornega sveta.
8. Vprašanja delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe
Topliška c. 34, Brežice, vsak delovni dan
od 7. do 14. ure.
Prosimo delničarje, da morebitne predloge vložijo skladno z 288. členom zakona
o gospodarskih družbah.
Udeležba in glasovanje na skupščini je
pogojeno s tem, da se delničar prijavi najkasneje tri dni pred skupščino sklicatelju
skupščine.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne ob
12. uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Agrariacvetje Čatež, d.d., Brežice
uprava
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ni v delniški knjigi Klirinško-depotne družbe
z dne 25. 8. 1997 in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo pri predstavniku družbe na
mestu, kjer bo potekala seja, s podpisom
potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter
prevzamejo glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino s celovitimi predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan v
tajništvu od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda glede katerih žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji pisno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh od objave
sklica.
Ponovno zasedanje skupščine: skupščina je sklepčna, če je prisotno več kot 15%
vseh glasov.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Tovarna pohištva Trbovlje, d.d.,
začasna uprava

Predlog sklepa uprave: sprejme se sprememba 1. točke v 3. poglavju statuta družbe
Kostak, d.d., v predlaganem besedilu.
8. Obravnava in sprememba 1. točke v 2.
poglavju statuta družbe Kostak, d.d.
Predlog sklepa uprave: sprejme se sprememba 1. točke v 2. poglavju statuta družbe
Kostak, d.d., v predlaganem besedilu.
9. Poslovnik o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave: sprejme se poslovnik o delu skupščine družbe Kostak,
d.d., v predlaganem besedilu.
10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za poslovno leto 1997 se imenuje za revizorja
revizijsko družbo P&S Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
11. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled na sedežu družbe v pravni službi pri Mojci Brinovec.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti v pisni in obrazloženi
obliki, vložijo v roku 7 dni od dneva objave
sklica skupščine priporočeno po pošti ali
neposredno v tajništvu družbe.
Seje skupščine se lahko udeleži vsak delničar družbe sam ali po svojem pooblaščencu, ki je svojo udeležbo prijavil na sedežu
družbe – v pravni službi 3 dni pred zasedanjem skupščine, z deponiranjem pooblastil
za zastopanje ali potrdil o lastništvu delnic.
Zaradi sestavine seznama udeležencev
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred začetkom zasedanja v sprejemni pisarni, kjer so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter, da prevzamejo glasovalne lističe in
druga gradiva.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri. Skupščina bo takrat veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Kostak, d.d., Krško
uprava družbe

4. Predlog delitve dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagana delitev dobička.
5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog skelpa nadzornega sveta: za revizorja za leto 1997 se imenuje revizijska
hiša Podboršek, revizijska družba, k.d., Dunajska 22, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
oziroma zakoniti zastopniki delničarjev in
njihovi pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Prijava udeležbe na skupščini
Vsi udeleženci, ki se nameravajo udeležiti zasedanja skupščine, svojo udeležbo na
skupščini praviloma sporočijo družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
pisni obliki.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom v sprejemni
pisarni, s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter
glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan pri Bernardi Fatur-Nikolić in
Dariji Dolenc od 12. do 14. ure.
Predlogi delničarjev
Spreminjevalni predlogi delničarjev glede dnevnega reda morajo biti predloženi najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12.30 na istem mestu.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Gozdno gospodarstvo
Postojna, d.d.,
uprava – direktor

Št. 1518/97
Ob-3157
Na podlagi 7. poglavja 2. točke statuta
družbe Kostak, d.d., uprava družbe sklicuje
3. sejo skupščine
delničarjev družbe Kostak, d.d., Krško,
ki bo dne 28. 8. 1997, ob 15. uri, na
sedežu družbe v Krškem.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina izvoli
predsednika skupščine, dva preštevalca glasov ter imenuje notarja po predlogu sklicatelja.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predlagani dnevni red.
4. Letno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: potrdi se predlagano letno poročilo
uprave za leto 1996, skupaj z revizijskim
poročilom in mnenjem nadzornega sveta.
5. Razporeditev dobička, ustvarjenega v
letu 1996.
Predlog sklepa uprave: na predlog sklepa uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta se sprejme razporeditev čistega dobička iz leta 1996, v predlaganem besedilu.
6. Sklad lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave: na predlog uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta,
se oblikuje sklad lastnih delnic, v predlaganem besedilu.
7. Obravnava in sprememba 1. točke v 3.
poglavju statuta družbe Kostak, d.d.

Št. 0817/97
Ob-3158
Uprava – direktor družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d., Vojkova 9, Postojna vabi delničarje na:
2. sejo skupščine
Gozdnega gospodarstva Postojna, d.d.,
Vojkova 9, Postojna
ki bo v četrtek, dne 28. 8. 1997 ob 12. uri
na sedežu družbe Vojkova 9, Postojna, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost, izvoli se predsednika, dva preštevalca glasov, notarja in
zapisnikarja.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: potrdi se predlagani dnevni red
skupščine.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1996 z mnenjem pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo družbe za
leto 1996 z mnenjem pooblaščenega revizorja, po predlogu, ki je sestavni del sklepa.

Ob-3159
Na podlagi točke 7.3.3. statuta delniške
družbe Svea, d.d., uprava in nadzorni svet
družbe Svea Lesna industrija, d.d., Zagorje
ob Savi sklicujeta
3. sejo skupščine
družbe Svea, d.d., Zagorje ob Savi,
ki bo dne, 29. 8. 1997 ob 12. uri v konferenčni sobi družbe, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovoitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Milan Benko, za preštevalca
glasov Branka Marolt in Marjana Mlinarič-Pikelj, za sestavo notarskega zapisnika
skupščine notarka Marjana Kolenc-Rus.
2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
1996 z mnenjem revizorske hiše Coopers &
Lybrand in nadzornega sveta, ter predlog
delitve dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 1996 z izkazom izi-
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da in bilanco stanj, mnenjem nadzornega
sveta in revizorske hiše Coopers & Laybrand, ter predlog delitve dobička.
3. Seznanitev z razrešitvijo dosedanjega
člana in izvolitvijo novega člana nadzornega sveta s strani sveta delavcev.
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena,
da je s strani sveta delavcev kot član NS
razrešen Čop Bogdan in izvoljen kot nov
član Vrtačnik Samo.
4. Imenovanje revizorske hiše
Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizorska hiša.
Predlog sklepov k točkam dnevnega reda pod zap. št. 1, 2 in 3, sta podala nadzorni
svet in uprava družbe, predlog pod zap. št. 4
pa nadzorni svet.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo na sedežu družbe Cesta 20. julija 23, Zagorje ob
Savi, vsak delovnik od 8. do 11. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Pooblastilo mora biti pismeno.
Prostor v katerem bo skupščina bo odprt
pol ure pred uradnim začetkom skupščine.
Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
13. uri v istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Svea Lesna industrija, d.d., Zagorje
uprava in nadzorni svet družbe

6. Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: odpokliče se predlagane
člane nadzornega sveta.
Izvoli se nove predlagane člane v nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje v
roku 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci delničarjev morajo do začetka
skupščine predložiti pisna pooblastila.
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na razpolago na sedežu družbe Češnjica 54, Železniki, vsak delovni dan v tednu od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica na sedež družbe.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 13.30
istega dne v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Alples, d.d., Železniki
uprava

stropje, Celje, od 28. 7. 1997 dalje dnevno
od 9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji in
pooblaščenci delničarjev, ki bodo vpisani v
delniški knjigi pri KDD na dan 25. avgusta
1997 in ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine, to je do vključno 25. 8. 1997.
Prijava je pravočasno sporočena po pošti s
priporočeno pošiljko, če prispe na sedež
družbe do vključno dne 25. 8. 1997. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti
tudi pisna pooblastila, če le-ta niso že shranjena pri družbi.
Glasovanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo ponovila ob
14. uri istega dne v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovintrade, d.d., Celje
uprava

Ob-3160
Na podlagi 33. člena statuta družbe Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki,
sklicuje uprava družbe
2. redno skupščino
delniške družbe Alples, industrija
pohištva, d.d., Železniki Češnjica 54,
Železniki,
ki bo dne 27. 8. 1997 ob 13. uri v poslovni stavbi družbe na Češnjici 54, v Železnikih.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti,
b) izvolitev delovnih teles skupščine,
c) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlog za izvolitev delovnih teles skupščine in notarja.
2. Potrditev revizijske družbe za leto
1996.
Predlog sklepa: potrdi se revizijska družba MT & D revizijska družba, d.o.o., Ljubljana.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
revidirano poročilo o poslovanju za leto
1996.
4. Razveljavitev sklepa skupščine družbe z dne 26. 3. 1996.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.
Predlog sklepa: za revizijsko družbo za
leto 1997 se imenuje MT & D revizijska
družba d.o.o., Ljubljana.

Št. 382/97
Ob-3161
Na podlagi 33. člena statuta delniške
družbe Kovintrade, Zunanja trgovina, d.d.,
Celje, Mariborska 7, Celje, sklicuje uprava
2. sejo skupščine
Kovintrade, d.d., Celje,
ki bo v četrtek, dne 28. 8. 1997 ob 12. uri
v prostorih Kovintrade, d.d., Celje, Mariborska 7 (dvorana v pritličju) in predlaga
naslednji dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost in
izvolijo se predlagani organi skupščine po
predlogu uprave.
2. Poslovno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo družbe za leto 1996.
3. Delitev čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za
delitev čistega dobička družbe za leto 1996
po predlogu uprave.
4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe.
5. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta delniške družbe Kovintrade, Zunanja trgovina, d.d., Celje.
6. Sprememba sestave nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Sprejme se odstop člana nadzornega
sveta.
2. Izvoli se nov član nadzornega sveta
na predlog nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe se imenuje predlagano revizorsko
družbo.
Gradivo
Celotno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Mariborska 7/II. nad-

Ob-3185
Začasna uprava Givo Gradnja in vzdrževanje objektov, d.d., Dvorec Selo, Zaloška
69, Ljubljana, vabi delničarje na
1. sejo skupščine
Givo Gradnja in vzdrževanje objektov,
d.d., Dvorec Selo, Zaloška 69, Ljubljana
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 10.
7. 1997 registriralo delniško družbo. Začasna uprava ugotavlja, da so s tem izpolnjeni
pogoji za sklic skupščine. Začasna uprava
sklicuje skupščino dne 25. 8. 1997 ob 12.
uri na sedežu družbe Givo Gradnja in vzdrževanje objektov, d.d., Dvorec Selo, Zaloška
69, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda.
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti. Začasna uprava otvori skupščino in ugotovi, ali je na skupščini zastopanih toliko delnic, da skupščina
lahko zaseda.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov, zapisnikarja in predstavitev notarja.
Predlog skepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se izvoli
predsednika, dva preštevalca glasov, zapisnikarja in predstavi notarja.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnevnim redom.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme poslovnik skupščine v predloženem besedilu.
6. Seznanitev s poročilom o poteku lastninske preobrazbe podjetja.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se
skupščina delničarjev seznani s potekom
lastninskega preoblikovanja podjetja.
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7. Seznanitev s poslovanjem od leta 1993
do 1996, delitev dobička oziroma pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: na podlagi začasne uprave in mnenja začasnega nadzornega sveta
se skupščina delničarjev seznani s poslovanjem od leta 1993 do 1996 in sprejema predlagano delitev dobička oziroma pokrivanje
izgube.
8. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na podlagi predloga začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
9. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začansega
nadzornega sveta se v nadzorni svet izvoli
predlagane člane.
10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se imenuje predlaganega
revizorja za poslovno leto 1997.
11. Določitev nagrad članom nadzonrega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se določi nagrade članom
nadzornega sveta v predlagani višini.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v
delniški knjigi družbe in, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta je na
vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe, na sedežu družbe od 10. do 12. ue.
Predlogi delničarjev:
Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda
glede katerih žele, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji pisno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Ponovno zasedanje skupščine:
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Givo, d.d.,
začasna uprava

3. sejo skupščine
delniške družbe Optyl – optični
proizvodi Ormož,
ki bo v torek 2. 9. 1997 ob 16. uri na
sedežu družbe na Ljutomerski 38/a, v Ormožu, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost in
potrdi predlagani dnevni red skupščine.
2. Izvolitev predsednika skupščine in notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in notar.
3. Potrditev preoblikovanja delniške
družbe Optyl – optični proizvodi v družbo z
omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa: z večinskim sklepom se
sprejme sklep o preoblikovanju delniške
družbe Optyl – optični proizvodi Ormož v
družbo z omejeno odgovornostjo Optyl –
optični proizvodi Ormož.
4. Izplačilo primerne odškodnine delničarju, ki se s preoblikvoanjem ne strinja.
Predlog sklepa: potrdi se naslednja izjava: Družba izjavlja, da bo delničarju, ki se s
preoblikovanjem ne strinja, izplačala primerno odškodnino za njegove delnice v d.d.,
ki je postala d.o.o.
5. Določitev poslovnih deležev.
Predlog sklepa: določijo se poslovni deleži v enaki višini kot so bili nominalni zneski delnic.
6. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličejo se člani nadzornega sveta.
7. Razrešitev člana uprave in imenovanje poslovodja.
Predlog sklepa: razreši se član uprave
delniške družbe in imenuje poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga ni potrebno overiti pri notarju.
Vsa gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe pri Frančiški
Borko, in sicer vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
Optyl – optični proizvodi, d.d.,
član uprave
nadzorni svet

Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine, in sicer predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov v predlaganem
sestavu; za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notar Janez Ferlež.
3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Na podlagi poročila preštevalca glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.
4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
5. Obravnava in odločanje o letnem poročilu poslovanja za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano letno poročilo za leto 1996, skupaj z
revizijskim mnenjem in mnenjem nadzornega sveta.
6. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o razdelitvi dobička za leto 1996 po predloženem predlogu.
7. Sprejem sprememb in prečiščenega
besedila statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predlaganem besedilu.
8. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic na predlog
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta v predlagani višini.
9. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska hiša.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelj sklepov sta uprava in nadzorni svet.
Gradivo za dnevni red s predlaganimi
spremembami statuta in s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge v tajništvu na sedežu družbe. Predlogi morajo biti pisni in razumno utemeljeni.
Pogoji udeležbe: skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe na dan 31. 7. 1997 vknjižene na
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
Klirinško depotni družbi oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasovalno pravico lahko uresničuje le tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali
zakoniti zastopnik, ki je najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavil svojo udeležbo. Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi
pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri
družbi.
Način glasovanja: glasuje se javno z glasovnicami: osebno oziroma po pooblaščencu.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne
ob 12.30 v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Iskra Kondenzatorji, d.d.,
uprava

Št. 7/97
Ob-3186
Na podlagi 16. člena statuta družbe Optyl
– optični proizvodi, d.d., Ormož, nadzorni
svet in uprava družbe sklicujeta

Ob-3187
Na podlagi 8.4. točke statuta Iskra Kondenzatorji, Industrija kondenzatorjev in
opreme, d.d., Vrtača 1, Semič, uprava sklicuje
2. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Kondenzatorji,
d.d.,
ki bo dne 29. 8. 1997 ob 10. uri na sedežu družbe Vrtača 1, Semič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in prehodna ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, dva preštevalca glasov in notarja.
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Ob-3188
Na podlagi 6.5. točke delničarske pogodbe in pogodbe o ustanovitvi združenja
delničarjev Iskra Kondenzatorji, d.d., Semič, sklicujem

5. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme letno poročilo za poslovno leto 1996 v
predlaganem besedilu.
6. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leti 1993 in 1994 ter o pokrivanju izgube za leti 1995 in 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme predlagana delitev dobička in pokrivanja izgube, kot je predlagano v sklepu o
delitvi dobička in pokrivanju izgube.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1997 imenuje Cooper &
Lybrand.
8. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za člane nadzornega
sveta predstavnike delničarjev imenujejo:
1. en član predstavnik PID, Slovenskega
odškodninskega sklada in Kapitalskega
sklada ZPIZ,
2. en član predstavnik Slovenskih železnic,
3. en član predstavnik malih delničarjev.
Skupščina se seznani z izvolitvijo članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev.
9. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi višine nagrad za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep o določitvi višine nagrad za člane nadzornega sveta,
in sicer: članom nadzornega sveta pripada
za njihovo delo nagrada v obliki sejnine v
višini 23.000 SIT neto na sejo za člana nadzornega sveta in 28.000 SIT neto na sejo za
predsednika nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno v skladu z zakonodajo.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli ustrezno gradivo.
Popolno gradivo za skupščino skupaj s
predlaganimi spremembami statuta in predlogom sklepa o delitvi dobička in pokrivanja izgube ter predlogom sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, Parmova cesta 37, Ljubljana.
Vabljene prosimo, da svojo udeležbo na
skupščini najavijo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine (26. 8. 1997) in da
svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne ob 12. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Fersped, d.d., Ljubljana,
začasna uprava

Št. 274/1
Ob-3190
Na podlagi 37. člena statuta družbe Filc,
d.d., Mengeš, sklicujem
2. skupščino
družbe Filc tovarna filca, d.d., Mengeš,
ki bo dne 28. 8. 1997 ob 15. uri na sedežu družbe v Mengšu, Slovenska 40 z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franci Hribar, za preštevalce
glasov se izvolijo Janja Pevc, Janez Kovačič in Greta Grojzdek, za sestavo notarskega zapisnika skupščine se imenuje notar Jože Rožman.
2. Sprejem sprememb in statuta dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave, ki je sestavni del tega sklepa.
3. Potrditev letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1996 z
mnenjem nadzornega sveta in pooblaščenega revizorja, vse v besedilu, ki je priloga k
temu sklepu.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: dobiček, ki ga je družba
ustvarila v letu 1996 in znaša 798.467,30
SIT neto, se v celoti razporedi v rezerve
družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 1997 se imenuje
revizijska družba P & S Revizija, d.o.o.,
Linhartova 1, Ljubljana.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu družbe v Mengšu, Slovenska 40, vsak
delovnik od 9. do 12. ure, in sicer od dneva
sklica dalje. Na istem kraju je dostopno tudi
besedilo spremembe statuta družbe.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda, oziroma nasprotne
predloge sklepov upravi družbe.
Nasprotni predlogi morajo biti v pisni
obliki in razumno utemeljeni.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic družbe oziroma njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Vsaka delnica daje
en glas. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno,
sklepi pa se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov, razen pod 2. točko, ki se
sprejema s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta uro pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 28. 8. 1997 ob 17. uri
na istem mestu. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
prosimo, da delničarji oziroma zastopniki
in pooblaščenci prijavijo svojo udeležbo
vsaj 3 dni pred zasedanjem.
Filc, d.d., Mengeš
uprava

5. zbor združenja delničarjev
Iskra Kondenzatorji, d.d.,
ki bo 30. 7. 1997 ob 18.30 v telovadnici
novega prizidka Osnovne šole v Semiču.
Dnevni red:
1. Otvoritev zbora, predhodna ugotovitev sklepčnosti, izvolitev zapisnikarja ter
preštevalcev glasov in potrditev dnevnega
reda.
2. Obravnava dnevnega reda 2. skupščine delniške družbe Iskra Kondenzatorji,
d.d., ter določitev smernic pooblaščencem.
3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zbor veljavno odloča, če so navzoči delničarji združenja z glasovalno pravico, ki
predstavlja vsaj 15% zastopanega kapitala v
združenju. Če zbor ob uri sklica ne bo sklepčen, se ponovi istega dne ob 19. uri v istih
prostorih. Zbor združenja bo takrat veljavno odločal ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Iskra Kondenzatorji, d.d.,
predsednik zbora združenja delničarjev
Št. 92/27
Ob-3189
Na podlagi 8.3. točke statuta delniške
družbe Fersped Ljubljana, d.d., uprava družbe Fersped, Ljubljana, d.d., vabi delničarje na
1. sejo skupščine
družbe Fersped Ljubljana, d.d.,
ki bo v petek, 29. avgusta 1997, ob 9. uri
v Stekleni dvorani poslovne stavbe Slovenskih železnic na Kolodvorski 11, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se imenujejo organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Matjaž Logar, dipl. jur.,
– za notarja se imenuje Nada Kumar,
dipl. jur.,
– za preštevalca glasov se imenujeta,
Blaž Miklen in Alenka Repič.
2. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščin.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme poslovnik skupščine v predlaganem besedilu.
3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju in sprejem poročila revizorja o lastninskem preoblikovanju.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep o seznanitvi s poročilom uprave o
lastninskem preoblikovanju podjetja in sprejemu poročila revizorja o lastninskem preoblikovanju.
4. Obravnavanje in sprejem sklepa o
spremembi statuta družb.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep o spremembi statuta družbe v predlaganem besedilu.
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Ob-3212
Na podlagi 28. člena statuta družbe RGL,
d.d., Ljubljana, sklicujem

glasi: Javna dražba bo dne 11. 8. 1997 ob 9.
uri, v poslovnih prostorih družbe Tima Holding, d.d., Svetozarevska 10, Maribor, soba
št. 205/II.
Tima Holding, d.d.

objavlja
informativno zbiranje ponudb za prodajo terjatve stečajnega dolžnika, ki izhaja iz
pogodbe, sklenjene med ABC Coblex, export-import, Beograd in stečajnim dolžnikom z dne 14. 8. 1991, vrednost pogodbe je
40,330.000 CHF.
Informacije glede terjatve lahko interesenti dobijo po tel. 061/317-378 v času od
11. 8. 1997 do 19. 8. 1997.
Interesenti naj pošljejo pismene ponudbe na naslov odvetniške pisarne odv. Gregor Simončič, Dunajska 15, Ljubljana, v
času od 11. 8. 1997 do 19. 8. 1997.
Poslovni sistem Slovin, d.o.o. v stečaju
stečajni upravitelj
Gregor Simončič

skupščino
delniške družbe RGL, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 26. 8. 1997 ob 12. uri v
prostorih družbe, Cesta 24. junija 23, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in imenuje notar.
3. Seznanitev z dnevnim redom.
4. Potrditev letnega poročila uprave
družbe o poslovanju družbe z mnenjem nadzornega sveta v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe v letu 1996, z mnenjem
nadzornega sveta.
5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
a) Razreši se na lastno željo član NS Darko Petelin.
b) Za člana NS za mandatno obdobje 4
let se izvoli Brane Zorko.
Predlog sklepa: izvoli se predlaganega
člana nadzornega sveta.
6. Vprašanja in pobude.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 dni pred skupščino prijavijo upravi
družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastilnega razmerja shranjeno v
družbi.
Popolno gradivo bo na vpogled na sedežu družbe – v tajništvu pri Dragaš, vsak
delovni dan od 9.30 do 10.30 v času od 26.
7. 1997 do 25. 8. 1997.
Udeležence skupščine prosimo, da pol
ured pred začetkom skupščine prevzamejo
glasovnice v tajništvu družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje dne 26. 8. 1997 ob 13. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
RGL, d.d.,
uprava družbe

Razne objave
Popravek
Ob-3215
V razpisu javne dražbe poslovnih prostorov Tima Holding, d.d., Svetozarevska
10, Maribor, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 43, z dne 18. VII. 1997, pod št.
Ob-3063, se datum javne dražbe pravilno

Ob-3122
Skupnost lastnikov stanovanj – apartmajev in poslovnih prostorov Simonov zaliv,
Morova ulica 25b–25f, Izola, po sklepu zbora z dne 7. 12. 1996, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca del
upravnika stanovanjskih hiš
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za upravljanje del upravnika objektov v Morovi ulici v Izoli.
2. Delo upravnika obsega predvsem naloge, ki jih ima upravnik po stanovanjskem
zakonu (Ur. l. RS, št. 18/91), in sicer za ca.
200 stanovanj – apartmajev in poslovnih
prostorov v poslovno-stanovanjskih zgradbah št. 25b, 25c, 25d, 25e in št. 25f, v Morovi ulici v Izoli.
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
del oziroma registracija za opravljanje teh
storitev,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
4. Ponudniki dobijo podrobnejše informacije vsak delovnik med 8. in 10. uro na
tel. št. 061/811-640 (Jože Habe).
5. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani za opravljanje razpisanih del,
kar morajo dokazati z izpisom iz sodnega
registra oziroma z overjenim potrdilom pristojnega organa, da samostojni podjetnik
sme opravljati razpisano dejavnost.
6. Interesenti morajo poslati ponudbo v
zaprtih ovojnicah z oznako »za Gospodarsko komisijo – upravnik« in pripisom »Ne
odpiraj – javni razpis«, na naslov Jože Habe, Rozmanova 9, 1240 Kamnik.
Tako opremljena ovojnica s prijavo mora prispeti na navedeni naslov do vključno
petnajstega dne po objavi tega razpisa do
12. ure.
Odpiranje ponudb bo prvo soboto po izteku objave razpisa ob 11. uri v prostorih
lokala Paradiso – Morova ulica 25d, Izola.
7. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba o opravljanju razpisanih del praviloma za nedoločen čas.
8. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisom.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere najugodnejšega, niti kateregakoli ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši!
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Skupnost lastnikov APO Izola
Ob-3174
Podjetje Poslovni sistem Slovin, d.o.o.,
v stečaju, Frankopanska 18, Ljubljana,

Ob-3175
Na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije, št. 310-03/93-2/6-8 z dne 26. 10.
1995 in 7. člena pravil o načinu ugotavljanja in sanaciji rudarske škode, objavlja Komisija za ugotavljanje in sanacijo rudarske
škode pri Rudniku živega srebra Idrija v
zapiranju, d.o.o.
poziv
za vložitev zahtevkov za povračilo rudarske škode v letu 1997.
Vse pravne in fizične osebe, ki so utrpele škodo na njihovih objektih zaradi posledic rudarjenja, pa jim ta škoda v preteklih
letih ni bila poravnava, pozivamo, da do
31. 8. 1997, vložijo pismeni zahtevek za povračilo škode.
Zahtevek lahko vložijo tudi tiste pravne
in fizične osebe, ki jim je bila škoda že
poravnana, pa je zaradi rudarjenja kasneje
škoda ponovno nastala.
Upravičencem, ki so zahtevke vložili že
v letu 1996, jim teh ni potrebno ponovno
vlagati.
Zahtevku je potrebno priložiti podatke o
nepremičninah, na katerih je škoda nastala
(zemljiškoknjižni podatki, opis nepremičnine – objekta, ipd.), opis škode in ocenjeno
njeno približno višino ter predlog načina in
časa izvedbe sanacije škode, kakor tudi podatke o že izplačanih odškodninah iz naslova rudarske škode.
Upravičenci pošljejo zahtevek s prilogami, na naslov: Rudnik živega srebra Idrija,
v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija,
v zaprti kuverti, s pripisom: “Za rudarsko
škodo”.
Komisija bo na podlagi ugotovitev posebne strokovne komisije, ki bo ugotovila
višino škode in v kolikšni meri je ta posledica rudarjenja, izdelala prioritetni vrstni red
upravičencev do povračila škode v letu
1997. Oškodovanci, ki jim zaradi omenjenih finančnih sredstev ne bo mogoče ugoditi v letu 1997, bomo obravnavali v naslednjih letih.
Komisija bo upoštevala samo popolne
zahtevke.
Dodatne informacije dobijo upravičenci
pri vodji Splošno-kadrovske službe na sedežu Rudnika živega srebra Idrija, v zapiranju, d.o.o., v Idriji, Arkova 43 (soba 10/I,
Likar), ali po tel. 065/73-811, int. 202, vsak
delovnik od 8. do 12. ure.
Rudnik živega srebra, Idrija,
v zapiranju, d.o.o.
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Št. 50/97
Ob-3209
Stanovanjski sklad občine Maribor, Maribor, Grajski trg 1, ponovno objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v stanovanjsko
poslovnem objektu Gradišče (Hutter
blok) v Mariboru
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
– prizemna etaža – pritličje v izmeri
2.098 m 2 namenjena za poslovne prostore,
– kletna etaža v izmeri 2.612 m2 namenjena za kleti in poslovne prostore.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje se
nahajajo v stavbi stoječi na parc. št. 934
vpisani pri vl. št. 553 k.o., Maribor Grad in
so delno zasedene.
2. Izklicna cena za nepremičnine, ki so
predmet dražbe znaša 126,000.000 SIT.
Javna dražba bo v ponedeljek, 18. 8.
1997 ob 9. uri na sedežu prodajalca.
3. Pogoji za udeležbo na dražbi in prodajni pogoji:
Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Predstavniki pravnih oseb morajo predložiti pisno pooblastilo in potrdilo
o sedežu podjetja v RS, fizične osebe pa
potrdilo o državljanstvu RS;
– pred pričetkom dražbe morajo ponudniki plačati varščino ali predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
izklicne cene. Varščina se plača na žiro račun prodajalca, št. 51800-652-29941 pri
Agenciji za plačilni promet Maribor. Eno
uro pred pričetkom dražbe je potrebno predložiti dokaz o vplačilu oziroma bančno garancijo za resnost ponudbe;
– najnižji ponudek nad izklicno ceno je
500.000 SIT;
– najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu nepremičnine v roku
30 dni po zaključeni dražbi, sicer se šteje,
da od pravic do sklenitve pogodbe odstopa
in pri tem izgubi tudi pravico do vplačane
varščine, če pa je predložil bančno garancijo pa jo lahko prodajalec po preteku tega
roka vnovči;
– prometni davek, takse in stroške ZK
prenosa plača kupec;
– kupnina mora biti plačana v 45 dneh
od sklenitve pogodbe. Prodajalec nudi za
plačilo kupnine kredit z odplačilno dobo do
5 let in letno obrestno mero TOM + 5%;
– kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah po plačilu celotne kupnine;
– kupec s pridobitvijo lastninske pravice
prevzema vse pravice in obveznosti sedanjega lastnika. Kupec je dolžan urediti štaketne
kleti v kletni etaži in jih prodati lastnikom
stanovanj po vnaprej dogovorjeni ceni;
– za prodane nepremičnine velja klavzula »videno – kupljeno« zato se kasnejše reklamacije ne upoštevajo;
– varščina se kupcu, ki uspe všteje v kupnino. Udeležencem ki na dražbi ne bodo uspeli se varščina oziroma bančna garancija
vrne v 8 dneh po končani dražbi brez obresti.
Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnih nepremičnin, ki si jih potencialni kupci lahko po dogovoru ogledajo, lahko dobite po tel. št. 229-73-60 ali
osebno pri Bogdanu Štebihu.
Stanovanjski sklad
občine Maribor

Ob-3176
Drago Ferfolja preklicuje veljavnost AA
ponudbe Adriatic št. 131030.

Korenin Janez, Grič 12, Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list, opr. št.
28-1152/94 z dne 1. 6. 1994. s-45103

Ob-3177
Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, preklicujejo obveznice serije 2 – z dne 25. 5. 1992,
obveznice serije 3 – z dne 17. 6. 1992, obveznice serije 4 – z dne 31. 12. 1992. Obveznice preklicujemo, ker niso izplačljive
po dokončni odločbi SDK RS Podružnica
Kranj (sedaj Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, Tržaška
16, Ljubljana) št. 93-380/84 z dne 9. 3. 1994
o odpravi ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine po 48.a in 48.c členu zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij.

Korenin Robert, Grič 12, Ljubljana, preklicuje original listino obrtnega dovoljenja
št. 029892. s-45101

Št. 251/97
Ob-3178
Republika Slovenija, Upravna enota Maribor, preklicuje 1 kos – gumijasti pečat
premera 35 mm z napisom *REPUBLIKA
SLOVENIJA* UPRAVNA ENOTA MARIBOR, GRB, 7.
Št. 1-17/97
Ob-3179
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, Ptuj, preklicuje štampiljko pravokotne oblike v izmeri 4,3 × 1 cm z napisom:
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj Dispanzer za šolske otroke in mladino.
Ob-3180
Vater Gjorek, Izola, preklicuje overjeni
obrazec OPP – za overitev podpisa za firmo
“GV MARKETING – RAZISKAVA TRGA,
Valter GJOREK, s.p., Izola, Šared 33b”, na
katerem je bil overjeni podpis Valter Gjorek.
Čebulj Stanislav, Breg 7, Komenda, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
15-0486/94. s-45266
Guna Branko, Cesta zmage 35 a, Trbovlje, preklicuje homologacijo, št. A 0249782,
izdal Avto Triglav d. o. o. Ljubljana dne
9. 6. 1997. s-45060
Guna Branko, Cesta zmage 35 a, Trbovlje, preklicuje uradno potrdilo za registracijo avtomobila FIAT tip PUNTO 55 S, 40
KW, 1108 Ccm, št. F7344. s-45061
Jesih Srečko, Belčji vrh 37, Dragatuš,
preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju št.
011510/0404/00-44/1995. g-45083
KIA MOTORS IMPORT d. d., Leskoškova 2, Ljubljana, preklicuje veljavnost
garancijske knjižice št. 0553, vozila KIA
SEPHIA 1, 6i SLX, št. šasije knefa
2252S5426576, št. motorja B6-027224, prvega lastnika Poličnik Milana, Parižlje 120,
Braslovče. s-45082
Korenin Aleš, Grič 12, Ljubljana, preklicuje original listine obrtnega dovoljenja št.
029485. s-45099
Korenin Aleš, Grič 12, Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list št.
28-1248/94, z dne 7. 6. 1994. s-45102
Korenin Janez, Grič 12, Ljubljana, preklicuje original listino obrtnega dovoljenja
št. 029894. s-45100

Korenin Robert, Grič 12, Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list, opr. št.
28-1151/94 z dne 1. 6. 1994. s-45104
Kočnar Janja s. p., Apnenik 1 a, Krško,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
19-0856/95, izdan dne 24. 7. 1995. g-45141
Kočnar Janja s. p., Apnenik 1 a, Krško,
preklicuje obrtno dovoljenje. g-45142
Mlinarič Ivanica, Cankarjeva 6, Radovljica, preklicuje odločbo OZS, Ljubljana,
Celovška
71,
št.
odloka
062988/1381/01-63/1997 z dne 30. 1. 1997.
g-45323
Pirnat Martin, Selovec 29 b, Šentjanž,
preklicuje Cop dokument za tovorno vozilo,
št. SGH5229, izdalo Ministrstvo za promet
in zveze leta 1997. s-45178
ŠOU Ljubljana, Kersnikova 4, Ljubljana, preklicuje naročilnico št. 287-00, izdano
dne 11. 7. 1997 Zdravilišču Moravske Toplice, žigosano z žigom št. 1. s-45199
Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje
delovno
dovoljenje,
št.
424458593, izdano na ime Lazaroski Mirko. s-45047
Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje
delovno
dovoljenje,
št.
424457693, izdano na ime Strezoski Dobre.
s-45049
Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje
delovno
dovoljenje,
št.
424458594, izdano na ime Strezoski Krume. s-45048
Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje
delovno
dovoljenje,
št.
424458592, izdano na ime Strezoski Vojde.
s-45050
Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje
delovno
dovoljenje,
št.
424458584, izdano na ime Filkoski Nelko.
s-45052
Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje
delovno
dovoljenje,
št.
424458491, izdano na ime Velkoski Jovan.
s-45054
Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje
delovno
dovoljenje,
št.
424458595, izdano na ime Šuminoski Miodrag. s-45055
Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje
delovno
dovoljenje,
št.
424457690, izdano na ime Sofranoski Petre. s-45057

Stran 3274

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 44-45 – 25. VII. 1997

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje
delovno
dovoljenje,
št.
424458590, izdano na ime Malukoski Dragan. s-45058

Drevenšek Janez, Zg. Gruškošovje 28,
Podlehnik, potni list št. AA 263414, izdala
UE Ptuj. g-45254

Kordež Mojca, Laze pri Borovnici 29,
Borovnica, potni list št. BA 182802, izdala
UE Vrhnika. s-45162

Fabricijo Zdenka, Hruševlje 4, Dobrovo,
kmetijski vložek. g-45064

Korenin Aleš, Grič 12, Ljubljana, potni
list št. AA 460202. s-45098

Fišer Romana, Ješenca 32/a, Rače, potni
list št. AA 913156, izdala UE Maribor.
p-45095

Korez Miha, Čopova 5, Žalec, potni list
št. BA 367478. p-45065

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje
delovno
dovoljenje,
št.
424458596, izdano na ime Koloski Bogoljub. s-45059
Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje
delovno
dovoljenje,
št.
424458841, izdano na ime Kočovski Gorgi.
s-45032

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Ašenberger Katja, Železno 5 a, Žalec,
potni list št. BA 0154410. p-45080
Balažič David, Čentiba 39, Lendava, potni list št. AA 214065. p-45089
Benkovič Boštjan, Mala Nova 28, Murska Sobota, potni list št. BA 221399.
p-45012
Bilič Mirko, Reboljeva 6, Ljubljana, potni list št. AA 535234. s-45121
Blažič Dušan, Trg Rivoli 6, Kranj, preklic potnega lista št. AA 797501, izdalaUE
Kranj. g-45095
Božić Borislav, Hrastovec 1, Velenje,
potni list št. BA 236913. p-45064
Bovcon Mitja, Šempas 33/G, Nova Gorica, potni list št. AA 784007. g-45117
Buždon Sabina, Lesjakova 51, Maribor,
potni list št. AA 650833, izdala UE Maribor. s-45112
Cepak Damjan, Hrvatinova 14, Ankaran, maloobmejno prepustnico, št. AI 3412.
g-45043
Cergol Ksenija, Dantejeva 7, Izola, maloobmejno prepustnico št. AI 56367.
p-45093
Čerčinović Jožica, Valvasorjeva 24, Maribor, potni list št. BA 57616. p-45101
Čontala Roland, Cankova 19, Cankova,
potni list št. BA 092883. p-45038
Čustić Mirsad Zlatko, Jakčeva 18, Novo
mesto, preklic potnega lista št. BA 442994.
g-45264
Detoni Vinko, Setiova 21, Portorož, potni list št. AA 209259, izdala UE Piran.
g-45253
Dolinšek Barbara, Žebnik 43/a, Radeče,
potni list št. BA 573251, izdala UE Laško.
p-45003

Fratnik Zlatko, Titova 43, Slovenska Bistrica, potni list št. AA 939532. p-45037

Korošec Terezija, Rakova steza 3/a,
Frankolovo, potni list št. AA 749922, izdala
UE Celje. p-45042

Gabrovšek Zvonimir Franjo, Vilharjeva
39, Ljubljana, potni list št. BA 377873.
s-45230

Kozlevčar Borut, Dobravica pri Velikem
Gabru 2, Veliki Gaber, potni list št. BA
72399, izdala UE Trebnje. s-45120

Gajić Danko, Alešovčeva 37, Ljubljana,
potni list št. BA 109105. s-45200

Kozovinc Boštjan, Ul. heroja Rojška 67,
Celje, potni list št. AA 276794. g-45184

Garić Drago, Kanižarica 14, Črnomelj,
potni list št. BA 79313. p-45066

Kočevar Anton, Gradac 107, Gradac,
potni list št. AA 703423, izdala UE Metlika.
g-45249

Gerdej Aleksander, Poljana 15, Ravne
na Koroškem, potni list št. AA 740384.
g-45251

Kržišnik Turšič Lucija, Kumarjeva 1,
Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI
3225, izdala UE Koper. g-45255

Globočnik Gorazd, Vrečkova 9, Kranj,
potni list št. BA 280001, izdala UE Kranj.
s-45202

Krajać Igor, Partizanska 23, Tržič, potni
list št. AA 055672, izdala UE Tržič. p-45040

Grbić Miroslav, Goriška 44, Velenje,
potni list št. AA 956308. p-45111

Krajnc Marjan, Trčova 275, Maribor,
potni list št. BA 602813. p-45005

Grčar Bojan, Dednik 1, Rob, potni list št.
AA 828987. s-45183

Krajnik Tomaž, Reteče 49, Škofja Loka,
potni list št. AA 893594, izdala UE Škofja
Loka. s-45326

Gulič Sebastjan, Skopo 5, Sežana, potni
list št. BA 191763. p-45110
Hlačer Aleš, Švabova 6, Celje, potni list
št. AA 569481. g-45271
Hoxaj Nevzat, Premrlova 3, Izola, potni
list št. BA 574164. p-45098
Hren Boštjan, Rožna 22, Kočevje, potni
list št. AA 272054. s-45237
Ilič Davor, Tržaška 20, Ljubljana, potni
list št. BA 83979. s-45051
Javornik Rudi, Ljubljanska 4 b, Grosuplje, potni list št. BA 624883. s-45259
Jelinčič Kostja, Ilum 64, Nova Gorica,
potni list št. AA 174206. g-45115
Jeranko Tatjana, Poštna pot 7, Trnovlje
pri Celju, Mercatorjeve delnice, št.
00371491. p-45099
Kapelar Vida, Veliko Širje 58, Zidani
most, potni list št. AA 259764, izdala UE
Laško. p-45062
Kastelic Urška, Bartolova 13, Šmartno
pri Litiji, potni list št. BA 429148. s-45122
Kavčič Branko, Črni vrh 88, 5274 Črni
vrh, potni list št. AA 418452, izdala UE
Idrija. s-45269
Kljajić Emir, Gabrov trg 31, Ljubljana,
potni list št. AA 595760. s-45303

Kramar Izidor, Gabrje 20 a, Dobrova,
potni list št. AA 450474. s-45106
Krizmanić Marijan, Župančičeva 5, Rogaška Slatina, potni list št. AA 624668, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-45059
Krkoč Barbara, Prisojna pot 6, Izola, potni list št. AA 515638. g-45317
Kugler Slavko, Pirešica 14, Velenje, potni list št. AA 385015. p-45082
Laba Simon, Ponoviška 11 a, Litija, potni list št. AA 011628. g-45306
Lah Milena, Keršičeva 23 a, Trbovlje,
potni list št. BA 427537. g-45322
Lah Rajko, Mali Brebrovnik 35, Ivanjkovci, potni list št. AA 28038. g-45042
Lajić Borislav, Frankovo naselje 69,
Škofja Loka, potni list št. AA 149175.
s-45236
Lončarič Zvonko, Ul. Juleta Gabrovška
32, Kranj, potni list št. AA 923268, izdala
UE Kranj. s-45231
Manfreda Igor, Tolminskih puntarjev
2/a, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico št. AI 5258. g-45118
Maričič Vladimir, Trnovski pristan 6,
Ljubljana, potni list št. AA 587946. s-45311
Mele Robert, Lošca 2, Vrhnika, potni
list št. AA 861655. s-45044

Kokot Jani, Kidričeva 28 a, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
120294. g-45046

Memon Bernard, Sokolska 101, Maribor, potni list št. BA 372713. p-45088

Kop Zvonko, Jelovec 4, Makole, potni
list št. BA 220903. p-45056

Merdanović Dino, Bratov Vošnjakov 3,
Celje, potni list št. BA 596428. g-45321
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Mernik Doroteja, Črešnova 9, Zreče, potni list št. AA 187572, izdala UE Slovenske
Konjice. p-45086

Šubelj Peter, Cesta v Šmartno 49, Ljubljana, potni list št. BA 521824. s-45246

Avbar Boštjan, Muhaber 22, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29672. g-45207

Milena Šah Konrad, Tomšičeva 1, Žalec, potni list št. BA 416027. p-45057

Talian Slobodan, Selo 87, Prosenjakovci, potni list št. AA 733822, izdala UE Murska Sobota. p-45013

Modic Nataša, Smoletova 18, Ljubljana,
potni list št. AA 454149. s-45163

Tomažič Matjaž, Vrunčeva 14, Limbuš,
potni list št. BA 434404. p-45048

Murselaj Halil, Mladinska 2, Maribor,
potni list št. BA 434570. p-47022
Nemevšek Eva, Reška 17, 3312 Prebold,
potni list št. BA 552739, izdala UE Žalec.
p-45010
Pantić Roza, Cankarjeva 10, Ljubljana,
potni list št. AA 978788. s-45275
Papež Ada, Vorohova 23, Maribor, potni
list št. AA 435945. p-45001
Peklaj Ana, Vikrče 5, Šmartno pod Šmarno goro, potni list št. AA 308433. s-45276
Perme Slavko, Gašperšičeva 8, Ljubljana, potni list št. AA 189563. s-45220
Pečan Renata, Drulovka - del 43, Kranj,
potni list št. BA 447120, izdala UE Kranj.
p-45022
Pečnik Miran, Robindvor 127, Dravograd, potni list št. BA 94251. p-45077
Prašnikar Franc, C. na Mele 11, Log pri
Brezovici, potni list št. AA 043694, izdala
UE Vrhnika. s-45154
Prelovšek Mitja, Zarnikova 11, Ljubljana, BA 616360.
Rafolt Viktor, Bratovševa pl. 22, Ljubljana, potni list št. BA 413880. s-45298
Ratajc Drago, Gubčeva 3, Slovenske Konjice, vpisni list št. 02/13-184/17-84. p-45106
Repec Hermina, Dobja vas 36, Ravne na
Koroškem, potni list BA 207514. g-45316
Rožič Uroš, Ribčev Laz 42, Bohinjsko
jezero, potni list št. AA 74148, izdala UE
Radovljica. g-45033
Rode Klemen, Medvedova 2, Jesenice,
potni list št. BA 266561, izdala UE Jesenice. p-45002

Tonin Jurij, Bolgarska 16, Ljubljana, potni list št. AA 20088. s-47040
Trofenik Vili, Mihovci pri Vel. Nedelji
104, Velika Nedelja, potni list št.
AA181494, izdala UE Ormož. g-45267
Turkl Eva, Slovenska 9, Murska Sobota,
potni list št. AA 941458. p-45087
Ugrin Maja, Rozmanova ul. 37, Koper,
potni list št. BA 403264. s-45110
Ujčič Aleksander, Gubčeva 1, Ilirska Bistrica, potni list št. BA 104652. g-45045
Umer Borut, Puntarjeva 14, Koper, potni
list št. AA 513216. g-47043
Urbancl Marjan, Slamnikarska 19, Mengeš, potni list št. AA 280728. s-45146
Valentar Anne Marie, podgora 31, Ravne na Koroškem, potni list št. AA 830, izdala UE Ravne na Koroškem. g-45307
Vedenik Vlasta, Trnovski pristan 6,
Ljubljana, potni list št. AA 454051. s-45312
Vehovec Marija, Ob potoku 38, Ljubljana, potni list št. AA 973325. s-45005
Velić Zlatko, Resljeva 8, Ljubljana, potni list št. BA 101527. s-45008
Veranič Zdenka, Dupleška 256, Maribor, potni list št. AA 658383. p-45094
Vindiš Gorazd, Volkmerjeva 9, Ptuj, potni list št. BA 260114, izdala UE Ptuj. p-45112
Zarifović Polovšak Raza, Leše 4, Prevalje, potni list št. BA 107209. g-45265
Zec Miloš, Pokljukarjeva 10, Ljubljana,
potni list št. BA 414450. s-47002

Rovšek Marija, Cankarjeva 3, Domžale,
potni list št. AA 898495, izdala UE Domžale. s-45257

Zgonik Nadja, Gornji trg 7, Ljubljana,
potni list št. AA 317615. s-45197

Rozinger Anže, Keršičeva 23 a, Trbovlje, potni list št. BA 471192. g-45320

Žalig Anton, Gančani 69, Beltinci, potni
list št. AA 131188. p-45036

Rozinger Jožef, Keršičeva 23 a, Trbovlje, potni list št. AA 127507. g-45319

Žalig Mateja, Gančani 69, Beltinci, potni list št. BA 505224. p-45035

Saje Franc, Trubarjeva 14, Grosuplje,
potni list št. AA 431312. s-45304

Željko Turk, Sinja Gorica 13, Cerknica,
potni list št. AA 491041. s-45309

Ašenberger Maksimiljan, Železno 5 a,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, S
793137. p-45081
Bablder Nataša, Ul. Makija Rogla 1 d,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B.
p-45083
Babnik Aleš, Tomačevska 50, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
105024, št. reg. 181431. s-45325
Bagari Tadej, Jakobovo nas. 69, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje. p-45014
Bajec Suzana, Gradišnikova 14, Borovnica, 10 delnic št. 00899933, ki jih je izdala
M banka. s-45018
Bajruš Ahmetaj, Grobeljska 38, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
18936. s-45252
Baksa Vladimir, Preglov trg 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
974233, št. reg. 151680. s-45137
Balažic David, Brdnikova 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 513441,
št. reg. 192036. s-45161
Barbo Aleksander, Dolenje Kardeljevo
28 a, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 31482. g-45070
Baznik Tatjana, Veliki Podlog 2, Leskovec, 5 delnic banke Mercator št. 00815934.
g-45274
Bašek Florjan, Paičkova 6, Slovenj Gradec, zaključno spričevalo št. 225-KS, izdano dne 24. 6. 1985. g-45026
Bjelajac Edvard, Študljanska 6, Domžale, zavarovalne avtomobilske police št.
00101052996, ki jih je izdala Slovenica d.d.
s-45003
Blaznik Anita, Trg 11, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11640, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-45171
Blaško Martin, Lokavec 98/a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
831571. g-45305
Božič Kristina, 9. Korpus 16, Izola, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9544, izdala
UE Izola. p-45091
Bogdan in Jože Oblak, Tržaška 60, Ljubljana, vpisni list za čoln PI-2985, št.
01/03-650/92, izdala Luška kapetanija Piran 7. 7. 1992. s-45208

Druge listine

Borovnik Jožica, Vokmarjeva 22, Portorož, zav. police št. 439297, izdala jih je
Adriatic d. d. g-45090

Škofljanec Bojana, Gubčeva 4, Krško,
potni list št. BA 37878. p-45009

AMV, d.o.o., Ljubljanska 69, Kočevje,
obvezne police AO št. 0401725 in zeleno
karto št. 0364326. g-45167

Boškovič Igor, Janeza Puharja 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
810277, št. reg. 45017, izdala UE Kranj.
g-45013

Škufca Vinko, Ul. H. Marinclja 4, Kočevje, potni list št. BA 243141. p-45097

Abram Roman, Postojna, vozniško dovoljenje, št. 6950. p-45072

Bočkar Barbara, Sv. Anton Bužarji 8,
Pobegi, vozniško dovoljenje. g-45185

Štuhec Karolina, Levčeva 17, Mengeš,
potni list št. BA 366067, izdala UE Domžale. s-45158

Arzenšek Primož, Milje 12, Visoko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736942,
št. reg. 38922, izdala UE Kranj. g-45173

Breda Kus, Tržaška 51, Ljubljana, avtomobilske zavarovalne police št. 479517, ki
jih je izdala Družba Adriatic. s-45193

Slak Mirko, Ul. V. Kokovšek 18, Ljubljana, potni list št. BA 109373. s-45268
Škodnik Borut, Gor. vas 41, Nova Gorica, potni list št. BA 449021. g-45116
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Brešan Andrej, Ladra 2, Kobarid, vozniško dovoljenje. p-45105

Dujovič Mitja, Koroška 90, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 8763, izdala UE Tržič. g-45295

Hameršak Milan, Janežovski vrh 46, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
20708. g-45210

Dušak Marjan, Ul. 5. Prekomorske brig.
10, Celje, diplomo št. II-0/886, ki jo je izdala Srednja šola Borisa Kidriča v Celju, dne
30. 6. 1986. g-45166

Hašaj Tomaž, Počakovci 35 a, Mačkovci, vozniško dovoljenje, št. 32838. p-45085

Brgan Gašper, Ločna 15, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 36322.
g-45301
Bric Tanja, Tavčarjeva 6, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17520.
s-45030
Brosche Boža, Pod Gričem 36, Nova Gorica, izkaznico o statusu žrtve vojnega nasilja št. 007698, izdala UE Nova Gorica.
g-45222
Brun Mojca, Jakčeva 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 42235, št.
reg. 168017. s-45260

Đogić Đevad, Kersnikova 7, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15977.
s-45287
Erjavec Vladimir, Rocenska 22, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda Gimnazije
Stična, izdana sta bila leta 1957 in 1958.
s-45226

Budna Irena, Pot ob Homšnici 18, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11311. g-45296

Ermenc Zlata, Trnovska 10, Ljubljana, diplomo Centra za dopisno izobraževanje Ljubljana, izdana dne, 16. 3. 1990.
s-45247

Car Aleš, Fabianijeva 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1065663,
št. reg. 137969. s-45195

Erzetič Vidojka, Čuklje 29, Vitojba,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje.
g-45131

Cerkvenik Silvester, Vojkova 50, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 295403, št. reg. 22753. s-45129

Fideršek Matjaž, Ponikva 45, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH.

Cesar Helena, Trdinova 6, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10204, št.
S 1039949. g-45211
Cvetković Suzana, Petrovčeva 10, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
180271. s-451773
Čad Maja, Klemenova 138, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076852, št. reg. 210885. s-45191
Čater Roman, Zadobrova 40, Škofja vas,
listino. p-45043
Čauševič Sebastijan, Stjenkova 8, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11730. p-45027
Čekić Džemajlje, Vikrče 30, Šmartno
pod Šmarno goro, delovno knjižico. s-45270
Čontala Roland, Cankova 19, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 24290. p-45039
Danev Milka, Cesta na mesarico 1, Ljubljana, indeks Pravnog fakulteta v Zagrebu,
Studij Soc. rada, Nazorova 51, Zagreb, št.
1297/1989, izdan leta 1989. s-45293

Fikfak Graciano, Seča 1/a, Portorož, evidenčni list za čoln, št. PI-2923. p-45024
Finc Tomaž, Stranska pot I/1c, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCEG, št.
14517. s-45243
Flac Kristjan, Turjanci, Radenci, vozniško dovoljenje, št. 10071. p-45074
Fridrih Aleš, Slomškova 69, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 25661.
p-45100
Furman Ivan, Zagorci 71, Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33115.
g-45300
Gajgar Matejka, Novi Svet 8, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18067, izdala UE Škofja Loka. s-45196
Gazvoda Igor, Gaberje K Studencu 23,
Brusnice, diplomo Srednje šole teh. in zdrav.
usmeritve Novo mesto, št. I-CP-223/90, izdano 20. 6. 1990. g-45035
Gradišar Đuro, Obirska 21 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S926494, št. reg. 111876. s-45221

Dedič Zlatka, Vena Pilona 14, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 22428.
g-45001

Gregorka Danica, Švarova 14, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja kat. BGH,
št. S 814540, št. reg. 91693. s-45096

Delić Adela, Cesta 9. avg. 8 d, Zagorje,
vozniško dovoljenje. p-45102

Grmuša Drago, Za progo 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928596, št. reg. 175830. s-45227

Dolgan Bojan, Storje 77, Sežana, zavarovalno polico AO, št. 0453694, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-45217
Dolšak Andrej, Rjavica 9, Rogaška Slatina, prepis polic št. 0416968. g-45084
Drgan Matej, Izola, vozniško dovoljenje. p-45029
Drobnič Jože, Ljubljanska 33, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
8033. s-45002

Grošelj Danilo, Ul. Bratov Učakar 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 167280, št. reg. 117571. s-45128
Grošelj Gorazd, Zagorje, vozniško dovoljenje, št. 9382. p-45053
Hajšen Matej, Ul. Bratov Babnik 20,
Ljubljana, avtomobilske zavarovalne policešt. 412424, izdala jih je Zavarovalnica
Tilia. s-45205

Henigman Tomaž, Sokolski trg 21, Dolenjske Toplice, diplomo Srednje PTT šole
v Ljubljani, izdana je bila 1988. s-45250
Hercog Alojz, Vodruž 16, Šentjur, vozniško dovoljenje. p-45073
Hladnik Jelka, Beblerjeva 11, Idrija, vozniško dovoljenje. p-45030
Hojs Leon, Okoslavci 9, Videm ob Ščavnici, zavarovalne police Adriatic. g-45094
Horvat Anton, Ul. Oktobrske rev. 34,
Izola, police obv. zavarovanja št. 465006,
Adriatic, za avto KP G1-272. g-45091
Hočevar Sebastijan-Metod, Bratov Učakar 102, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 167601, št. reg. 16246.
s-45245
Hudej Breda, Hubadova 4, Ljubljana, avtomobilsko zavarovalno polico obv. zavarovanja št. 0301660, ki jo je izdala Družba
Adriatic. s-45194
Ivaštanin Darja, Kajuhova ulica 42,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje PTT šole v
Ljubljani. s-45111
Jagodic Maja, Lahovče 81, Cerklje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 523804,
št. reg. 42294, izdala UE Kranj. g-45172
Jaki-Mozetič Barbara, Gestrinova 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1106687, št. reg. 203755. s-45108
Jakin Stojan, Gabrče 25, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6500.
s-45201
Jaklič Maksimiljan, Podstrmec 9, Ljubljana, potrdilo o homologaciji, št. A
0251818. s-45313
Jamar Gregor, Rožna dolina c. I 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1096579, št. reg. 183150. s-45258
Janežič Aleksander, Javorjev drevored
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 101918, št. reg. 35893. s-45308
Janeš Roman, Bezgovica 3, Osilnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 6451.
g-45076
Jančar Andrej, Gašperšičeva 15, Ljubljana, delovno knjižico. s-45182
Jelen Vinko, Zadružni trg 1, Ptuj, delovno knjižico, št. 26055. p-45108
Jerala Branko, Ljubljanska 27, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
639240, št. reg. 28924, izdala UE Kranj.
s-45330
Jeriček Janez, Pristava 1, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 31597.
g-45011
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Jevnikar Mateja, Bratov Učakar 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 849817, št. reg. 180295. s-45203

BGH, št. 12628, izdala UE Vrhnika.
s-45189

Kralj Doroteja, Dolga Brda 38, Prevalje,
vozniško dovoljenje. g-45133

Kolar Viktor, Sp. Palovče 22, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9953,
izdala UE Kamnik. s-45007

Kravanja Mitja, Gregorčičeva 11 a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGF, št. F
66357. g-45292

Kolarič Milan, Mala vas 5 a, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31039.
g-45010

Krestič Senad, Kočevska reka 3, Kočevska reka, delovno knjižico. g-45281

Jorgačevski Miloš, Ul. 25. maja 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 585107, št. reg. 113439.
s-45079
Jovanović Nikola, Adamičeva 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1095696, reg. št. 73710. s-45214
Jovanovič Milorad, C. maršala Tita 100,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 605529,
izdala SO Jesenice. g-45212
Juršič Terezija, Iglenik 3, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36185.
g-45072
Jurčič Dejan, Brilejeva 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 191328,
ser. št. S1104043. s-45041
Krmelj Darka, Frankovo nas. 6, Škofja
Loka, zavarovalno polico št. 116384, ki jo
je izdala Zavarovalnica Tilia, veljajo od
16. 5. 1996 do 16. 5. 1997. s-45329

Kolenko Robert, Gomilica 57, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10257.
p-45067
Kop Zvonko, Jelovec 4, Makole, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 13960. p-45055

Kristančič Danjel, Kozarno 1, Dobrovo,
zavarovalno polico, št. 101043794, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-45063

Kos Peter, Zidanškova 4, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12520. g-45012

Krstić Mojca, Gerbičeva 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841893, št. reg. 174189. s-45328

Kotnik Roman, Zg. Dolič 48, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9256.
g-45068

Kumprej Aleksandra, Črneče 86, Dravograd, spričevalo za 1. letnik Srednje tekstilne šole. p-45075

Kovačič Drago, Radohova vas 17, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 6352, izdala UE Grosuplje.
s-45244

Kunc Andrej, Podvrh 61, Braslovče, diplomo št. 6/1053, izdana dne 20. 12. 1983.
g-45272

Kankelj Miha, Spodnji trg 9 a, Škofja
Loka, vozna karta, ki jo je izdal Alpetour.
g-45279

Kozan Andrej, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9400. p-45071

Kaparić Jože, Endliherjeva 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S412485, št. reg. 107500. s-45028

Kočevar Milan, Gornja Lokvica 1 a, Metlika, zavarovalno polico št. 469734, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-45215

Kapelar Vida, Veliko Širje 58, Zidani
most, vozniško dovoljenje. p-45061

Kočnar Janja, Apnenik 1 a, Krško, delovno knjižico na ime Žarn Milena, reg. št.
19900. g-45140

Kastelic Jožef, Ul. Marije Hvaličeve 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1107801, št. reg. 37285. s-45125
Kastelic Peter, Draga 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 595463,
št. reg. 196654. s-45088

Krgović Periša, Planina 18, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 288836,
št. reg. 7095, izdala UE Kranj. s-45097

Kočnar Janja, Apnenik 1 a, Krško, spričevalo šole za prodajalce v Brežicah.
g-45143
Kočnar Janja, Apnenik 1 a, Krško, spričevalo Šole za trgovinskega poslovodjo, nadalj. program opravila v Sevnici. g-45144

Kveder Lea, Arničeva 3, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 001079030. p-45017
Lah Nada, Trdinova 15, Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11015.
s-45156
Lampret Matjaž, Aškerčeva 43, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
20178. s-45029
Lazar Janez, Nilhojeva 21, Postojna, avtomobilske zavarovalne police št. 0424712.
g-45025
Lazar Vlada, Brode 21, Vransko, zavarovalne police št. 426096. g-45093

Kastelic Tomaž, Prečna 83, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1992. g-45285

Kočnar Janja, Apnenik 1a, Krško, kletarski tečaj, opravljen v Krškem. g-45148

Laznik Anita, Taborniška pot 17, Hrastnik, spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo Srednje vzgojiteljske šole, izdana leta 1981. g-45022

Kavšek Peter, Kidričeva 5, Trebnje, potrdilo o opravljenem CPP, št. 1908/96, št.
reg. 1537-97, izdano 7. 10. 1996. s-45053

Kočnar Janja, s. p., Apnenik 1 a, Krško,
delovno knjižico na ime Stare Darja, reg. št.
DK 19500. g-45135

Lebar Jure, Britof 72, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1091334, št.
reg. 46341, izdala UE Kranj. s-45004

Keglič Alojz, Močle 15, Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 5016. p-45023

Kočnar Janja, s.p., Apnenik 1 a, Krško,
delovno knjižico na ime Rabzelj Helena reg.
št. DK 1853. g-45139

Lesjak Leja, Trg 38, Prevalje, spričevalo
3. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem,
izdano dne 20. 6. 1996. p-45047

Klavora Darko, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S514865, št. reg. 192431. s-45239

Kočnar Janja, s.p., Apnenik 1 a, Krško,
higienski minimum, opravljen v Krškem.
g-45149

Lilijana-Leonina Lobenwein, Livada 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012357, št. reg. 162410. s-45136

Klemenčič Vera, Črešnjevec, vozniško
dovoljenje. p-45015

Kočnar Janja, s.p., Apnenik 1 a, Krško,
spričevalo šole za opravljanje gostinske dejavnosti v šoli za gostinstvo in turizem v
Ljubljani. g-45150

Lipovšek Martin, Strensko 9, Rimske Toplice, zavarovalne police št. 332875.
p-45050

Kožanič Ejub, 3000 Celje, spričevalo.
p-45078
Kocjančič Avgust, Alpska 15, Bled, delovno knjižico, ki jo je izdala UE Radovljica. g-45086

Kočnar Janja, s.p., Apnenik 1 a, Krško,
varstvo pri delu opravljeno na Obrtni zbornici v Ljubljani. g-45151

Kocjančič Boštjan, Gradnikove brigade
11, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 40817. g-45331

Kočnar Janja, s.p., Apnenik 1 a, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano v
SŠGT Novo mesto, na ime Rabzelj Helena.
g-45152

Kolar Urška, Na pobočju 14, Lukovica
pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat.

Kralj Bogo, Andreaševa 8, Ljubljana, delovno knjižico. s-45017

Lonzarič Anica, E. Drioli 5, Izola, vozniško dovoljenje, št. 1093. p-45107
Lužar Vid, Dedni dol 30, Višnja Gora,
24 delnic, št. 00151122, izdala banka Mercator. s-45186
Luc Peter, H. Lacka 3, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 42632. p-45007
Luskar Stanislav, Gotovlje 108, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S318965.
p-45063
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Makivić Miroslav, Polje 363 a, Ljubljana, zavarovalne polico št. 507156, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-45031

Muren Franc, Črmošnjice pri Stopičah
39, Novo mesto, AO kupone št. 0358878.
g-45283

Piletič Slavko, Dol. Mohorec 11, Šentjernej, delnice Adriatica AO 0398090.
g-45078

Maletin Kolarič Maja, Aljaževa 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
134535, št. reg. 121825. s-45233

Murko Nikolaj, Ribiška 7, Slovenska Bistrica, potrdilo o usposobljenosti za vodenje
čolna št. 02/13-4734194. g-45223

Pilko Edvard, Škarpinova 6, Celje, vozniško dovoljenje, št. 31682. g-45069

Mali Anže, Ob žici 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 239483,
št. 185010. s-45192

Novak Marjan, Vrtna ul. 5, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7476.
p-45025

Pintar Irena, Sv. Duh 134, Škofja
Loka, strokovni izpit št. SI 94/4, izdalo
Osnovno zdravstvo Gorenjske, leta 1994.
s-45081

Manko Vinko, Cesta na jezero 15, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
267, izdala UE Cerknica. s-45234

Novak Viktor, Deteljica 11, Tržič, vozniško dovoljenje, št. 5255, izdala UE Tržič.
p-45041

Pintar Tadej, Godešič 139, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23221,
izdala UE Škofja Loka. s-45147

Marinčič Mladen, Pod brezami 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S15523, št. 6239. s-45036

Osolin Marija, Ljubljanska 35, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4582,
izdala UE Kamnik. s-45016

Pinter-Zupančič Barbara, Šentviška 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 595509, št. reg. 130345. s-45263

Marković Predan Aleksandra, Športna
17, Ljubljana, zavarovalno polico št.
1057466 in zeleno karto, ki ju je izdala Slovenica. s-45327

Ostroško Venčeslav, Lancova vas 89 a,
Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 28084, izdala UE Ptuj.
g-45297

Pirc Robert, Sp. Pijavško 4, Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 16529.
p-45019

Marčič Ivan, J. Vodovnika 7, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2670.
p-45096

Osvald Franc, Vel. Nedelja 5, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4366. p-45044ž

Matavž Albin, Radana vas 1, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 6293. p-45060

Oven Miroslav, Srebrničeva 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S136194, št. reg. 2042. s-45314

Matičič Franc, Goričica pri Ihanu 40,
Domžale, delovno knjižico. s-45014

Pandurović Alen, Bernetičeva 2, Koper,
vozniško dovoljenje. s-45134

Matuš Lado, Murovo 1, Jesenice, prometno dovoljenje za os. avto, reg. št. KR
34-72L.

Papež Viktor, Loke 5 b, Mozirje, zavarovalno polico, št. 435902. p-45103

Mavrič Vojko, Zadružna ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845102, št. reg. 171565. s-45235
Medvešček Alojz-Ivan, Golnik 58,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S805142, št. reg. 13147, izdala UE Kranj.
s-45180

Pavlič Karolina, Brnica 33, Hrastnik, 5
delnic na št. 40002/00, ki jih je izdala banka
Mercator. s-45179
Pavlovič Anton, Hrvatini 183 a, Ankaran, zavarovalniške police št. 0468472, veljajo od 30. 12. 1996 do 30. 12. 1997.
g-45023

Pirman Tomaž, Glinek 17, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 846249,
št. reg. 197774. s-45092
Pirš Srečko, Mrčna Sela N. H, Koprivnica pri Brestani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13448. p-45046
Planinc Bojan, Kolodvorska 17, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2492. p-45084
Pleslič Helena, Jesenova 10, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30294.
s-45238
Poglajen Ivan, Gornji trg 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
295096, št. reg. 163579. s-45114
Pogorelc Dejan, Vomerjeva 10, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7465.
p-45021

Memon Patricija, Davne 19, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39464. g-45302

Pavlovič Anton, Hrvatini 183/a, Ankaran, zavarovalne police št. 0468472.
g-45089

Merc Janez, Trdoboje 26, Zg. Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21145,
izdala UE Ptuj. g-45206

Pavčič Bojan, Runarsko 8, Nova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9009,
izdala UE Cerknica. g-45170

Poljanec Danica, Triglavska 21, Idrija,
štiri delnice, št. 00683418. g-45066

Merela Tomaž, Nusdorferjeva 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076607, št. reg. 201861. s-45132

Pejić Savić Petra, Rutarjeva 8, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-45130

Posedel Jože, Gotovlje 144, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5647.
p-45090

Mihalič Gabrijela, Krvavi potok 7, Kozina, spričevalo o opravljeni maturi št. 1440,
izdano dne 9. 9. 1972. g-45224
Mihalič Zoran, Gradišče 18, Obrov, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10077.
g-45190
Miklič Borut, Veliki breg 17, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, št. S 281474. g-45213
Milisavljević Vladeta, Prešernova 10 b,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13188, izdala UE Radovljica. s-45056

Perko Franc, Bevke 123, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4044.
s-45155
Peterlin Suzana, Gor. fronte 31, Šempeter, delovno knjižico. p-45070
Petkovič Silva, Levstikova 1, Novo mesto, zavarovalne avtomobilske police št.
01173642, ki jih je izdala Zavarovalnica Triglav, veljajo od 17. 4. 1995 do 17. 4. 1996.
s-45124

Pohl Marjan, Postojnska 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
481844, št. reg. 30566. s-45062

Potočnik Slavko, Smrtnikova 3, Ljubljana, dovoljenje za vodenje čolna, št.
02/09-393/1-72, izdala ga je Luška kapetanija Koper leta 1972. s-45198
Počakaj Ivanka, Vilharjeva 11, Pivka,
spričevalo. p-45104
Pratnekar Ema, Rožančeva 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999226, št. reg. 206663. s-45153

Petričević Ivanka, Orlova 7, Ljubljana,
19 delnic M banke, št. 01181238. s-45299

Predikaka Anton, Strnišče 15, Kidričevo, delovno knjižico. p-45028

Mlakar Franc, Žabjak 28, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 11965, izdala UE Ptuj. g-45073

Pečjak Andrej, Dolnji Križ 1, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
17407. s-45065

Prek Vlado, Cesta na Brdo 127, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S888693, št. reg. 107001. s-45188

Mršol Igor, Dolinarjeva 4, Ljubljana, 21
delnic na št. 01030604, ki jih je izdala M
banka. s-45080

Piletič Mojca, Dol. Maharovec 11 a,
Šentjernej, zavarovalno polico Adriatic, št.
0398875. g-45229

Premec Franjo, Puhova 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S42971,
št. 179842. s-45039
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Prijon Alenka, Pod Grčno 30, Nova Gorica, spričevalo. p-45032

Sinanović Mehmed, Milčinskega 13, Celje, delovno knjižico. g-45282

Štular Gregor, Gubčeva 2, Kranj, vozno
karto. g-45280

Primc Živa, Škapinova 2, Celje, spričevalo 1. letnika. p-45069

Sinkovič Robert, Ravnik 21, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8820,
ser. št. S991559. s-45040

Šušnjar Dmitar, Koželjeva 8 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S585577, št. reg. 144304. s-45181

Sitar Božo, Andraž 22, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 904180. p-45109

Terček Ljudmila, Drobničeva 5, Celje,
vozniško dovoljenje. p-45011

Sjekloča Rajko, Trubarjeva 36, Celje, delovno knjižico. s-45187

Tišler Borut, Petkova 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1051777,
št. reg. 203110. s-45248

Prinčič Danica, Kozana 25, Dobrovo,
vozniško dovoljenje. p-45092
Prpič Cita, Mrharjeva 16, Ljubljana, diplomo Učiteljišča v Ljubljani, ki je bila izdana na ime Kregelj Cita leta 1958. s-45225
Pucer Patrik, Srebrničeva 4, Koper, vozniško dovoljenje. g-45256

Skočaj Janez, Ceglo 3/a, Dobrovo, vozniško dovoljenje, kat. GH. g-45021

Pur Matjaž, Čopova 6, Žalec, zavarovalno polico, št. 435841, izdala Zavarovalnica
Adriatic. g-45037

Skočaj Vida, Ceglo 3/a, Dobrovo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH. g-45020

Radenovič Ivana, Tičarjeva 9, Kranjska
gora, spričevalo. g-45286

Slabe Damijan, Šorlijeva 4, Kranj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna št.
02/13-672/94. g-45174

Rahne Roman, Utik 40, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 846399, št.
reg. 197895. s-45138

Slana Novak Maja, Partizanska pot 15,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13793. g-45015

Rajh Dušan, Črtomirova 2, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Centra srednjih šol
Tehnične strojne šole v Velenju. g-45288

Sluga Marjan, Vrhpolje 73, Vipava, vozniško dovoljenje. s-45127

Rakun Branko, Šentjanž 9, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
9808. p-45020

Smajlovič Ramiz, Ul. Talcev 24, Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10225.
p-45076

Tomažič Ernest, Robičeva 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065996, št. reg. 3146. s-45232
Toplak Borut, Senešci 7, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 7912, izdala UE Ormož. g-45209
Tratar Nataša, Klopčičeva 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885851, št. reg. 136545. s-45113
Tratnik Edvard, N. Cerkev 49, Nova cerkev, listino. p-45031
Trlin Dražen, Rozmanova 24 e, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 233564. g-45009
Tuković Slavica, Grablovičeva 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
43812, št. reg. 51292. s-45067

Rebernik Klemen, Škapinova 3, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 38384. p-45008

Stopa Aleš, Narpel 59, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 15157.
p-45058

Rekar Slavko, Hrastje 10, Kranj, potrdilo o usposobljenosti za upravljanje čolna št.
02/13-7205/94. s-45123

Studen Aljoša, Kališka 20, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1155084,
št. reg. 40309, izdala UE Kranj. g-45294

Relja Bogdan, Šuštarjeva kolonija 27 a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
9977. s-45107

Suhadolnik Janez, Blatna Brezovica 15,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8379. s-45160

Repovž Viktor, Goljek 13, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 0024118,
izdala UE Trebnje. s-45204

Šajn Tomaž, Kolodvorska 13, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11357,
izdala UE Postojna. p-45018

Ribarič Štefan, Lendavske gorice 429,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 173. p-45016

Šemen Zlatko, Lipa 45, Beltinci, zavarovalne police. p-45049

Utroša Miha, Hradeckega 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1002692,
št. reg. 201140. s-45145

Šemrov Bojan, Rovte 60, Rovte, zaključno spričevalo Poklicne šole za gozdarje v
Postojni, izdano leta 1976. s-45159

Vahen Sonja, Vršna vas 6, Pristava pri
Mest., vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
15616. p-45054

Šfiligoj Savina, Drnovk 10, Dobrovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH. p-45026

Vehovar Anton, Dolga vas 155, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10840. p-34034

Rink Aleš, Jemčeva 34 b, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31778, izdala UE Domžale. s-45176
Robnik Urška, Savska 2 a, Lesce, vozniško dovoljenje. g-45318
Rodriguez Damian, Dunajska 67, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1105540, št. reg. 185450. s-45219
Rosić Milenko, Beblerjev trg 11, Ljubljana, zavarovalno polico št. 040405105, ki
jo je izdala Zavarovalnica Tilia. s-45241
Rozman Marjana, Urbno 28, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 756.
p-45033
Rutar Matej, C. 1. maja 65, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 289437,
št. reg. 41153, izdala UE Kranj. g-45075
SŽ, Sek. za vzdr. prog, Kolodvorska 8,
Nova Gorica, dodatno zavarovanje na imeLuznar Slavko, Ul. maršala Tita 3, Jesenice.
g-45284

Šoba Anton, Stolovnik 26, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14647.
p-45079
Štefanec Luciana, Prežihova 12, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6196.
g-45077
Štefanec Luciana, Prežihova 12, Piran,
prometno dovoljenje za vozilo 34-81 P, IMV
R4 GTL. g-45085
Štern Gabrijela, Pavšičeva 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S34736, št. reg. 84001. s-45289

Tulek Jasmina, 1. maja 2, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12319, izdala UE Sežana. s-45006
Turk Martin, Gerečja vas 6, Hajdina, 16
delnic M banke, št. 00174378. g-45164
Turk Željko, Sinja Gorica 13, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7568.
s-45310

Velikanje Dejan, Mrakova 58, Idrija, diplomo Srednje naravoslovno matematične
šole v Idriji, izdana leta 1990. s-45105
Velikanje Dejan, Mrakova 58, Idrija, zaključno spričevalo I. -NMU/382 z dne 15. 6.
1990. g-45165
Velikonja Bojan, Volče 35, Tolmin, vozniško dovoljenje. p-45051
Velušček Peter, Vipolže 20/b, Dobrovo,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-45074

Štisl Franc, Grad 51, Grad, vozniško dovoljenje, št. 10616. p-45006

Vesel Aleš, Mali Podljuben 6, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
27993. s-45291

Štuhec Karolina, Levčeva 17, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 28886.
s-45157

Vetrovic Ariana, Gallusovo nabrežje 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 133782, št. reg. 183268. s-45175
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Vidmar Aleksander, Jamova 60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168543, št. reg. 120566. s-45315

Vrtič Tina, Trg 4. julija 39, Dravograd,
spričevalo Gimnazije Ravne na Koroškem,
izdano leta 1994. g-45228

Ljubljani, izdana sta bila leta 1977 in 1978
na ima Kranjec Anica. g-45119

Vidmar Anže, Poljanska 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S61855,
št. 181755. s-45240

Zadnikar Mojca, Predoslje 108, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano na ime Tekavec
Mojca. g-45290

Vidovič Ivan, Nova vas 22, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25344,
izdala UE Ptuj. g-45169

Zelenko Stanislav, Sp. Velovlek 34 a,
Ptuj, delnice M banke. g-45087

Virn Franc, Pod Stražico 9, Ilirska Bistrica, polico avtomobilske odgovornosti št.
0402837, ki jo je izdala Zavarovalna družba
Adriatic. g-45168

Zelenko Stanislav, Sp. Velovlok 34 a,
Ptuj, 2 delnici banke Mercator št. 00518824.
g-45273

Volčina Zdravko, Mestni trg 3, Idrija,
vozniško dovoljenje. p-45068

Zemljič Uroš, Slavka Gruma 10, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
33147. g-45071

Vrhovšek Tanja, Zg. Hudinja 22, Vitanje, listino. p-45052
Vrtačnik Igor, Zelena pot 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 120664.
s-45216

Zirkelbach Milan, Gosposvetska 15,
Kranj, delovno knjižico. g-45218
Zrimšek Anica, Notranjska 2, Cerknica,
spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske šole v

Zupančič Bojan, Livade 8, Izola,
overovljen list za podjetje AVEL, kovinoplastika na ime Zupančič Bojan.
g-45278
Žagar Benedikt, Ponikve 35, Videm Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13057, izdala UE Grosuplje. s-45027
Žontar Jože, Log 7, Škofja Loka, vozovnico Alpetour, št. 452572. g-45277
Žužek Karel, Nad mlini 60, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8184.
s-45261
Žužek Marija, Nad mlini 60, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
18155. s-45262
Žun Matej, Betajnova 69, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13200, izdala UE Vrhnika. s-45109

PREDPISI O DRŽAVLJANIH
IN TUJCIH
z uvodnimi pojasnili Alenke Mesojedec Pervinšek
Denacionalizacijo pogosto prepletajo postopki o ugotavljanju državljanstva. Včasih je treba izvor
slovenskega državljanstva poiskati v predpisih izpred mnogih desetletij. Na slovenskem ozemlju
jih je veljalo kar 45. Med drugim so našteti v novi knjižici, ki je izšla v zbirki predpisov.
Uvodna pojasnila k zakonu o državljanstvu je napisala svetovalka ministra za notranje zadeve
Alenka Mesojedec Pervinšek, ki skozi dolgoletno prakso dobro pozna problematiko na tem
področju. Posebno pozornost namenja specifikam ureditve državljanstva po osamosvojitvi Slovenije. Dodanih je tudi ducat primerov iz upravne in sodne prakse.
Za zakonom o državljanstvu so objavljene odločbe slovenskega ustavnega sodišča, namenjene
oceni ustavnosti tega zakona. Nadalje je natisnjena uredba o merilih za ugotavljanje in izpolnjevanje določenih pogojev za pridobitev slovenskega državljanstva z naturalizacijo, sledijo pa zakoni o: potnih listinah, nadzoru državne meje, tujcih in začasnem zatočišču.
V knjižico smo vložili tudi spremembe zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 44-2414/97 z dne
24. julija 1997).
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