[t. 42 – 21. VII. 1995

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

URADNI LIST

Stran 1673

R E P U B L I K E S L O V E N I J E
[tevilka 42

Evidenca statutov
sindikatov
[t. 121-6/95-08
Ob-1725
1. Pravila o delovanju sindikalne enote
Zdravstvenega doma Kranj, s sede‘em
Gosposvetska 10, Kranj, sprejet 25. 5.
1995 se hranijo pri Upravni enoti Kranj –
oddelku za gospodarstvo.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. {t. 136.
[t. 028-8/95
Ob-1727
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center z dnem izdaje
te odlo~be sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov dne 7. 7.
1995 pod zap. {t. 205 z nazivom “Pravila
sindikata”, ko jo je zahtevala poobla{~ena
oseba sindikata z imenom: Sindikat delavcev RS, Upravna enota Ljubljana,
Notranja organizacijska enota – Upravno
notranje zadeve in sede`em: Adami~ Lundrovo nabre`je 2, Ljubljana.

Sodni register
Popravek
V sodnem registru objavljenem v Uradnem listu RS; {t. 37/95 z dne 30. VI. 1995,
Srg 94/03409, Rg-12370 se ime firme
pravilno glasi CENTEX trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana.

Razglasi sodi{~
Ste~ajni postopki
in likvidacije
St 14/93
S-288
Oklic v ste~ajnem postopku nad dol‘nikom Gostol, p.o., Nova Gorica, v ste~aju
bo narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v sredo, 23. avgusta 1995 ob
11. uri v sobi 122/I tega sodi{~a.
Osnutek za glavno razdelitev lahko upniki vpogledajo v ste~ajni pisarni tega sodi{~a med uradnimi urami.
Okro‘no sodi{~e v Novi Gorici
dne 6. 7. 1995

Razglasni del z dne 21. julija 1995
St 21/95
S-289
I. To sodi{~e je s sklepom opr. {t. St
21/95 dne 7. 7. 1995 za~elo ste~ajni postopek nad ste~ajnim dol‘nikom Emi Monta‘a, Slovenska Bistirca, d.o.o.
Odslej firma glasi Emi Monta‘a, Slovenska Bistrica, d.o.o., – v ste~aju.
II. Za ste~ajnega upravitelja se imenuje
dr. Drago Dubrovski, Cesta na Roglo 11/g,
Zre~e.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
ste~ajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko je bil oklic o za~etku ste~ajnega postopka objavljen v Uradnem listu RS, in
sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dol‘niki se pozivajo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v ste~ajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 23.
10. 1995 ob 9. uri, soba 410 tukaj{njega
sodi{~a.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukaj{njega sodi{~a dne 7. 7. 1995.
Okro‘no sodi{~e v Mariboru
dne 7. 7. 1995
St 14/95
S-290
To sodi{~e je na seji senata, dne 7. 7.
1995 pod opr. {t. St 14/95 sprejelo naslednji
sklep,
1. Za~ne se ste~ajni postopek nad dol‘nikom Elegant, Tovarna {portne in modne konfekcije, p.o., [entjur, Kozjanskega
odreda 21.
2. Za ste~ajno upraviteljico se imenuje
odvetnica Petra Giacomelli iz Celja, Mariborska 10.
3. Dol‘niki se pozivajo, da svoje dolgove takoj poravnajo ste~ajni masi.
Upniki se pozivajo, da svoje terjatve prijavijo ste~ajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva, ko je bil oklic o za~etku ste~ajnega
postopka objavljen v Uradnem listu RS. Prijave je treba vlo‘iti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano takso.
4. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. 10. 1995 ob 9. uri v sobi {t. 106/I tukaj{njega sodi{~a.
5. Sklep o za~etku ste~ajnega postopka
se nabije na oglasno desko sodi{~a dne 7. 7.
1995.
Okro‘no sodi{~e v Celju
dne 7. 7. 1995
St 45/95
S-291
To sodi{~e je s sklepom St 45/94 dne 10.
7. 1995 za~elo likvidacijski postopek nad
dol‘nikom Varnost Vastor, p.o., Koprska
94, Ljubljana.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Toma‘ ^ad, Beethovnova 14, Ljubljana.
Za~etek likvidacije se objavi na sodni
deski tega sodi{~a in v Uradnem listu RS,
ter vpi{e v sodni register.

Leto V
Pravne posledice za~etka likvidacijskega postopka u~inkujejo od 31. 5. 1995.
Dol‘niki se pozivajo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upniki
se pozivajo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko je bil oklic o za~etku likvidacijskega
postopka objavljen v Uradnem listu RS. Prijave je treba vlo‘iti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 9. 1995 ob 9. uri, soba 307 tukaj{njega sodi{~a.
Oklic o za~etku likvidacijskega postopka je bil nabit na oglasno desko sodi{~a dne
10. 7. 1995.
Okro‘no sodi{~e v Ljubljani
dne 10. 7. 1995
St 32/94
S-292
To sodi{~e objavlja v ste~ajni zadevi opr.
{t. St 32/94 sklep z dne 7. 7. 1995:
1. Ste~ajni postopek zoper dru‘bo Emo
– Elektronsko ra~unski center, proizvodno podjetje, d.o.o., Celje, Mariborska c.
86, se uvede in takoj zaklju~i.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki prito‘ijo v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Okro‘no sodi{~e v Celju
dne 7. 7. 1995
St 3/95-24
S-293
V ste~ajnem postopku nad ste~ajnim
dol‘nikom PAN-AGRA, Kovinska industrija Murska Sobota, d.o.o., Plese 1,
Murska Sobota, se ste~ajni upravitelj Franc
Gyorfi iz Murske Sobote, Nikole Tesla 3, z
dne 30. 6. 1995 razre{i in se za ste~ajnega
upravitelja postavi Milan Koren, dipl. ek.,
Boreci {t. 5/f.
Okro‘no sodi{~e v Murski Soboti
dne 14. 7. 1995
St 80/91
S-296
To sodi{~e je s sklepom St 80/91 dne 13.
7. 1995 zaklju~ilo ste~ajni postopek nad
dol‘nikom Trajna delvona skupnost samostojnih kulturnih delavcev Magenta, p.o.,
Ljubljana, Mo{kri~eva 33.
Po pravnomo~nosti sklepa se odredi izbris navedenega dol‘nika iz sodnega registra.
Okro‘no sodi{~e v Ljubljani
dne 13. 7. 1995
St 95/94
S-295
To sodi{~e je s sklepom St 95/94 dne 4.
7. 1995 za~elo in zaklju~ilo ste~ajni postopek nad dol‘nikom Razel, d.o.o., Na pe~i 4,
Ljubljana Moste-Polje.
Po pravnomo~nosti sklepa se odredi izbris navedenega dol‘nika iz sodnega registra.

Stran 1674

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

St 103/94
S-294
To sodi{~e je s sklepom St 103/94 dne 4.
7. 1995 za~elo ter zaklju~ilo ste~ajni postopek nad dol‘nikom Coping Trading, d.o.o.,
Celov{ka 264, Ljubljana.
Po pravnomo~nosti sklepa se odredi izbris navedenega dol‘nika iz sodnega registra.
Okro‘no sodi{~e v Ljubljani
dne 14. 7. 1995

preoblikovanju podjetja, se podalj{a do
vklju~no 31. avgusta 1995.
Dodatne informacije lahko dobijo upravi~enci vsak delovni dan na sede‘u podjetja
od 8. do 15. ure ali po tel. 069/81-916 pri
Marjeti Vernik.
Mizarstvo – Tovarna pohi{tva Ljutomer

St 10/95-7
S-297
To sodi{~e na osnovi ~l. 28 in 29 ZPPSL
objavlja oklic
1. S sklepom opr. {t. St 10/95 z dne 14.
7. 1995 za~elo postopek prisilne poravnave
med dol‘nikom Novotehna, Trgovina na
debelo in drobno, p.o., Novo mesto, Glavni trg 10, in njegovimi upniki.
2. Za upravitelja prisilne poravnave je
dolo~en Martin Drgan, dipl. ek., Cesta brigad 5, Novo mesto.
3. Upniki, katerih terjatev so nastale do
dneva nabitja oklica o za~etku postopka prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svoje terjatve sodi{~u z obrazlo‘eno
vlogo v dveh izvodih in prilo‘enimi dokazili, v roku 30 dni po objavi oklica v Uradnem
listu RS.
4. Upniki lahko z obrazlo‘eno pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatev drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prej{nje
to~ke.
5. ^lani upni{kega odbora so:
1. Sava Kranj, p.o., [kofjelo{ka c. 6,
Kranj
2. Gorenje Gospodinjski aparati, d.o.o.,
Partizanska c. 12, Velenje
3. Chemo, d.d., Ljubljana
4. Kon~ar – In‘eniring za energetiku I
transport, d.o.o., Zagreb
5. Anica Klemenc, Danila Bu~arja 3, Novo mesto, kot delavski zaupnik
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
sodi{~a 14. 7. 1995.
Okro‘no sodi{~e v Novem mestu
dne 14. 7. 1995

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-804
Mizarstvo – Tovarna pohi{tva, p.o.,
Ljutomer, Rada Pu{enjaka 1 podalj{uje
javni poziv upravi~encem (zaposlenim, biv{im zaposlenim in upokojencem), k interni
razdelitvi in notranjemu odkupu delnic.
Javni poziv je bil prvi~ objavljen v Uradnem listu RS, {t. 32/95 in dnevniku Delo
dne 2. 6. 1995.
Isto~asno je bil javni poziv objavljen tudi na oglasni deski v podjetju.
Javni poziv za predlo‘itev lastninskih
certifikatov in potrdil ter neizpla~anega dela neto osnovnih pla~ (Ur. l. RS, {t. 59/93) v
zvezi s 25.a ~lenom zakona o lastninskem

[t. 752
La-805
Tovarna trakov in elastike Trak Menge{, p.o., Menge{, Glavni trg 18, podalj{uje javni poziv vsem zaposlenim, nekdanjim
zaposlenim in upokojencem podjetja k interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic,
ki je bil objavljen v ~asopisu Delo dne 10.
5. 1995 in 15. 6. 1995 ter Uradnem listu RS,
{t. 27/95 in 33/95.
Javni poziv je podalj{an do dne 14. 8.
1995.
Do tega datuma lahko upravi~enci vlo‘ijo za pridobitev delnic podjetja lastninske
certifikate, gotovino in potrdila za neizpla~ani del neto osnovnih pla~, in sicer na sede‘u podjetja v tajni{tvu vsak dan od 8. do
12. ure.
Dodatne informacije lahko dobite pri
Matiju Blejcu, tel. {t. 061/737-303.
Tovarna trakov in elastike
Trak Menge{, p.o.
[t. 626/95
La-806
Kristal Maribor, Proizvodno monta‘no steklarsko podjetje, Stritarjeva ul. 24,
Maribor, podalj{uje javni poziv upravi~encem (zaposlenim, biv{im zaposlenim, upokojencem) k interni razdelitvi in notranjemu odkupu delnic. Javni poziv je bil prvi~
objavljen v Uradnem listu RS, dne 7. 10.
1994 in dnevniku Delo ter Ve~er dne 4. 10.
1994. Isto~asno je bil javni poziv objavljen
tudi na oglasnih deskah v podjetju.
Javni poziv za predlo‘itev lastni{kih certifikatov in potrdil za vpis delnic interne
razdelitve in notranjega odkupa, se podalj{uje do vklju~no 28. 7. 1995.
Dodatne informacije lahko dobijo upravi~enci vsak delavnik na sede‘u podjetja ali
po tel. 062/102-121, Lorber Jo‘e.
Kristal Maribor
[t. 22/95
La-807
Splo{no gradbeno podjetje Zidgrad,
d.o.o., Idrija, Vojkova 8 ponovno podalj{uje javni razpis upravi~encem (zaposlenim,
biv{im zaposlenim in upokojencem) za sodelovanje v interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic. Javni poziv je bil objavljen
v ~asopisu Primorske novice dne 5. 5. 1995,
na oglasnih deskah podjetja SGP Zidgrad,
Idrija ter v Uradnem listu RS, {t. 24/95.
Javni poziv je podalj{an do 30. 9. 1995.
Do tega datuma lahko upravi~enci vlo‘ijo za pridobitev delnic podjetja lastni{ke
certifikate, gotovino in potrdila po 25.a ~lenu zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, in sicer na blagajni podjetja SGP
Zidgrad Idrija, Vojkova 8, vsak delovnik od
12. do 15. ure.
Dodatne informacije lahko dobijo upravi~enci vsak delovni dan na sede‘u podjetja, ali po tel. 065/73-511.
SGP Zidgrad, Idrija
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La-808
Skladno z 19. ~lenom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, {t.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. ~lenom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih na~inov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, {t. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjetje S@ Zdravili{~e Atomske Toplice, p.o.,
Pod~etrtek 2, Atomske Toplice, na podlagi
programa o lastninskem preoblikovanju
podjetja, ki ga je z odlo~bo {t. LP 01140/94MB, z dne 4. 7. 1995 odobrila Agencija RS
za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja.
1. Firma in sede‘: S@ Zdravili{~e Atomske Toplice, p.o., Pod~etrtek 2, Atomske
Toplice
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodi{~u v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. {t. vlo‘ka 1/6999/00.
2. Mati~na {tevilka: 5090822
3. Dejavnost: 130132
Osnovna dejavnost podjetja je medicinska rehabilitacija, opravljanje hotelskih,
apartmajskih in gostinskih storitev kampa,
opravljanje termalno-kopali{kih storitev in
storitev kampa, izvajanje {portne rekreacije, organiziranje turisti~nih potovanj in izletov, turisti~no-agencijske storitve.
4. Pravna oblika organiziranosti:
Podjetje je organizirano kot dru‘beno
podjetje s 53,03% dru‘bene lastnine, in
45,97% lastnine znanih pravnih oseb.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanja dru‘be:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, 5,40%
– Od{kodninski sklad, 5,40%
– Sklad RS za razvoj, 10,81%
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve, 10,81%
– upravi~enci iz notranjega odkupa,
21,61%
– upravi~enci – Slovenske ‘eleznice,
Ljubljana, p.o., 32%
– upravi~enci – S@ TTG Slovenijaturist,
p.o., 13,98%.
6. Predvideni na~in oziroma kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% dru‘benega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% dru‘benega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% dru‘benega kapitala.
7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev delnic:
S@ Zdravili{~e Atomske Toplice, p.o.,
Pod~etrtek 2, Atomske Toplice poziva upravi~ence (vse zaposlene, biv{e zaposlene in
upokojene delavce podjetja in sistema Slovenskih ‘eleznic Ljubljana, p.o.), da lahko
v roku 30 dni po objavi tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v dnevnem ~asopisu
Delo ter na oglasni deski podjetja, zamenjajo lastni{ke certifikate za za~asnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic.
Upravi~enec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
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Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pri~el te~i 14-dnevni rok za vpis
delnic s strani o‘jih dru‘inskih ~lanov, zaposlenih v podjetju S@ Zdravili{~e Atomske
Toplice, p.o., Pod~etrtek, Atomske Toplice.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta na~in, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.
V primeru prepla~ila samih upravi~encev, bo podjetje skladno z zakonom upo{tevalo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravi~enca in vi{ke certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.
Delnice, ki bodo razdeljene upravi~encem v okviru interne razdelitve, so navadne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup delnic:
Podjetje S@ Zdravili{~e Atomske Toplice, p.o., Pod~etrtek, Atomske Toplice, poziva upravi~ence (vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojene delavce podjetja in sistema Slovenskih ‘eleznic Ljubljana, p.o., da
lahko sodelujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (za~asnic) bo potekal isto~asno z interno razdelitvijo delnic
v vi{ini 40% dru‘benega kapitala z upo{tevanjem 50% popusta.
Upravi~enci se s pisno izjavo odlo~ijo,
da pristopijo k programu in pravilom notranjega odkupa.
Upravi~enci bodo delnice notranjega odkupa lahko vpla~evali s prese‘nimi certifikati in potrdili za neizpla~an del osebnih
dohodkov in denarnimi vpla~ili.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih dolo~a
tretji odstavek 35. ~len uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih na~inov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, {t. 13/93, 45/93, 55/
93, 6/94, 43/94 in 68/94).
8. Na~in vpla~ila:
Delnice iz interne razdelitve, kot iz programa notranjega odkupa, bodo upravi~enci
lahko vpla~evali v recepciji Hotela Atomske Toplice, Pod~etrtek 2 in na blagajni
Uprave Slovenskih ‘eleznic, Ljubljana, Kolodvorska 11 vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.
Gotovinsko vpla~ane delnice se vpla~ajo na poseben privatizacijski podra~un z navedbo “pla~ilo kupnine za delnice podjetja
v notranjem odkupu.”
Upravi~enci sistema Slovenskih ‘eleznic morajo ob vpisu predlo‘iti dokaz, da so,
oziroma so bili zaposleni v sistemu Slovenskih ‘eleznic (re‘ijsko karto – karta za vozne olaj{ave ali odlo~bo o upokojitvi oziroma druga dokazila).
Pravila notranjega odkupa in osnutek statuta sta na vpogled na sede‘u podjetja in na
vpisnih mestih.
9. Informacije:
Upravi~enci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure pri Ireni Debeljak, jur.
in Danielu Brsku, dipl. ek., in sicer po tel.

063/829-000 ali osebno na sede‘u podjetja.
S@ Zdravili{~e Atomske Toplice
La-809
Skladno s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij in na podlagi programa
lastninskega preoblikovanja podjetja Izletnik Celje, p.o., Celje, A{ker~eva 20, ki ga je
odobrila Agencija za prestrukturiranje in
privatizacijo, z odlo~bo {t. LP 00680/1995JT, z dne 29. 6. 1995, podjetje objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Splo{ni podatki
Firma: Prometno, gostinsko in turisti~no podjetje Izletnik Celje, p.o.
Sede‘: A{ker~eva 20, Celje
Mati~na {t. 5143233
Osnovna dejavnost: prevoz potnikov v
cestnem prometu
Pravna oblika organiziranosti: prometno, gostinsko in turisti~no podjetje Izletnik
Celje, p.o., je organizirano v dru‘beni lastnini in ima v pravnem prometu s tretjimi
osebami neomejena pooblastila v okviru
svojega prometa poslovanja.
2. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
– 10% Od{kodninski sklad,
– 20% Sklad Republike Slovenije za razvoj,
– 20% upravi~enci iz naslova interne razdelitve,
– 40% upravi~enci iz naslova notranjega
odkupa.
3. Predvidena kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
3.1. Prenos navadnih delnic na sklade v
vi{ini 40% vrednosti dru‘benega kapitala,
od tega:
– 10% na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 10% na Od{kodninski sklad,
– 20% Sklad Republike Slovenije za razvoj.
3.2. Interna razdelitev navadnih delnic v
vi{ini 20% vrednosti dru‘benega kapitala.
3.3. Notranji odkup navadnih delnic v
vi{ini 40% vrednosti dru‘benega kapitala.
4. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic.
4.1. Interna razdelitev delnic:
Prometno, gostinsko in turisti~no podjetje Izletnik Celje, p.o., poziva vse upravi~ence (zaposlene, nekdanje zaposlene in
upokojene delavce podjetja), da v 30 dneh
po objavi tega poziva v ~asopisu Delo ter na
oglasnih deskah v podjetju predlo‘ijo lastninske certifikate v zameno za delnice interne razdelitve.
^e ostane del delnic nerazdeljen, bo podjetje za preostanek po kon~anem 30 dnevnem roku iz prej{njega odstavka objavilo
interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane zaposlenih s pozivom na zamenjavo lastni{kih
certifikatov. Preostanek delnic do 20%, ki
ne bo razdeljen niti na ta na~in, bo podjetje
skladno z 29. ~lenom zakona o lastninskem
preoblikovanju preneslo na Sklad RS za razvoj.
^e bo predlo‘enih lastni{kih certifikatov
ve~, kot je razpolo‘ljivih delnic namenjenih
za interno razdelitev, se bodo prese‘ni last-
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ni{ki certifikati uporabljali za notranji odkup delnic proporcionalno za vsakega upravi~enca posebej.
Delnice iz interne razdelitve so navadne
delnice prve emisije z oznako B, ki:
– dajejo pravico do upravljanja, sorazmerno pravico do dividende, se glasijo na
ime in so neprenosljive dve leti po njihovi
izdaji, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT.
Podjetje bo delnice v nematerializirani
obliki, udele‘encem pa bo izdalo za~asnice
– potrdila po predhodnem sklepu organa
upravljanja.
4.2. Notranji odkup delnic
Prometno, gostinsko in turisti~no podjetje Izletnik Celje, p.o., celje poziva vse
upravi~ence (zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence), da v 30 dneh po objavi
tega poziva v ~astniku Delo in na oglasnih
deskah v podjetju vpi{ejo in vpla~ajo delnice s 50% popustom.
Delnice se vpla~ujejo z morebitnimi prese‘ki certifikatov iz interne razdelitve in z
gotovino.
Delnice so navadne, imenske in dajejo
pravico do upravljanja. Po programu notranjega odkupa bodo delnice prenosljive
skladno s statutom dru‘be.
^e bodo udele‘enci z vpla~ilom lastni{kih certifikatov presegli celotni znesek kupnine za delnice notranjega odkupa, bo podjetje pri zni‘anju uporabilo proporcionalni
kriterij.
5. Vpis delnic
Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz programa notranjega odkupa bodo upravi~enci lahko vpisovali in vpla~evali vsak delovni dan od 8. do 14. ure v plansko analitski slu‘bi na sede‘u podjetja.
Datum vpisovanja bomo objavili v ~asopisu Delo in na oglasnih deskah v podjetju.
Delnice iz notranjega odkupa je mogo~e
v okviru opredeljenih rokov vpla~ati tudi v
gotovini na poseben privatizacijski podra~un z navedbo “pla~ilo kupnine za dele`e
podjetja v notranjem odkupu”, ki bo objavljen v ~asopisu Delo in na oglasnih deskah v
podjetju.
Dodatne informacije v zvezi s programom, pogoji vpisa in vpla~ila so na voljo
pri Barbari Jelen, tel. 063/24-811.
Prometno, gostinsko in
turisti~no podjetje
Izletnik Celje, p.o.
[t. 337/95
La-810
Dru‘beno podjetje Stanovanjski servis,
p.o., Jadranska ulica 12, Ptuj objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja,
ki ga je z odlo~bo {t. 01107/95-ASA z dne
24. 3. 1995 odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Splo{ni podatki o podjetju:
Dru‘beno podjetje Slovanjski servis
Ptuj, p.o., Jadranska ulica 12, Ptuj. Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb
pri Temeljnem sodi{~u v Mariboru, enota v
Mariboru, pod {t. reg. vl. 1/2765-00.
Mati~na {tevilka: 5387213
Dejavnost: gradnja objektov, popravila,
adaptacije in rekonstrukcije gradbenih objektov, vse vrste obrtni{kih storitev vezanih
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na gradbena dela gradbenih objektov, trgovina gradbenih materialov in odpadnih surovin, prevozne storitve.
Pravna oblika organiziranosti: Dru‘beno
podjetje Stanovanjski servis Ptuj, p.o., je
dru‘beno podjetje (100% dru‘beni kapital).
2. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanja podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%
– Od{kodninski sklad 10%
– Sklad RS za razvoj 20%
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve 20%
– upravi~enci iz notranjega odkupa 40%.
3. Kombinacija na~inov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos za~asnic na Sklad 40%
– upravi~enci interne razdelitve 20%
– udele‘enci notranjega odkupa 40.
4. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
Interna razdelitev: Dru‘beno podjetje
Stanovanjski servis Ptuj, p.o., poziva vse
zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence Dru‘benega podjetja Stanovanjski servis
Ptuj, p.o., da v 30-dnevnem roku po objavi
tega poziva in razglasa na oglasni deski podjetja, vpi{ejo delnice v zameno za lastni{ke
certifikate (1. krog). Upravi~enec, ki zamudi 30-dnevni rok za predlo‘itev lastni{kega
certifikata, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi delnic podjetja. ^e v navedenem
roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo naslednji
dan po kon~anem vpisnem roku ugotovila
posebna komisija, bo z objavo internega razpisa na oglasni deski najkasneje v naslednjih petih dneh za~el te~i nov 8-dnevni rok
za vpis delnic o‘jih dru‘inskih ~lanov, zaposlenih v Dru‘benem podjetju Stanovanjski servis Ptuj, p.o., (2. krog). Podjetje bo
delnice vodilo v dematerializirani obliki.
Delnice pridobljene iz interne razdelitve, so
neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
Notranji odkup: Dru‘beno podjetje Stanovanjski servis Ptuj, p.o., poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence
dru‘be, da v 30 dneh po objavi oglasa in
poziva v dnevnem ~asopisju ter na oglasni
deski podjetja vpi{ejo in vpla~ajo delnice s
50% popustom. Udele‘enci se s pisno izjavo odlo~ijo, da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko vpla~ajo kupnino za prvi
paket ali celoto, postanejo udele‘enci programa notranjega odkupa. Delnice se vpla~ajo z gotovino. Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem roku, bo do dokon~anega odkupa zadr‘al in z njimi upravljal Sklad RS
za razvoj.
Delnice so neprenosljive tako dolgo, dokler traja program notranjega odkupa in prenosljive v okviru programa notranjega odkupa med udele‘enci programa notranjega
odkupa.
Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja, skladno s pravili
programa notranjega odkupa in pravico do
dividende.
5. Tako delnice iz interne razdelitve kot
programa notranjega odkupa bodo upravi~enci lahko vpisovali in vpla~ali vsak delovni dan od 9. do 12. ure na sede‘u Dru‘benega podjetja Stanovanjski servis Ptuj,

p.o., Jadranska ulica 12, Ptuj, v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
6. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vpla~ila so na voljo
pri Grm Romanu, tel. 062/771-371.
Dru‘beno podjetje
Stanovanjski servis Ptuj
[t. 59071
La-811
Na podlagi dolo~il zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, {t. 55/92,
7/93 in 31/93) in programa lastninskega
preoblikovanja podjetja Alpetour Remont,
p.o., Kranj, Ljubljanska cesta 22, Kranj, ki
ga je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odlo~bo {t. LP 00582/1995-TT z dne 27. 6.
1995, objavljamo program lastninskega
preoblikovanja podjetja.
1. Splo{ni podatki o podjetju
Firma: Alpetour Remont, p.o., Kranj
Sede‘: Ljubljanska cesta 22, Kranj
Mati~na {tevilka: 5097134
Osnovna dejavnost: prodaja in servisiranje avtomobilov, prodaja rezervnih delov in
dodatne opreme, tehni~ni pregledi motornih
vozil ter pranje vozil.
Pravna oblika organiziranosti: Alpetour
Remont, p.o., Kranj je dru‘beno podjetje s
100% dru‘benim kapitalom brez znanega
lastnika.
2. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja;
– 10% Slovenski od{kodninski sklad;
– 20% Sklad Republike Slovenije za razvoj;
– 20% upravi~enci iz naslova interne razdelitve;
– 40% upravi~enci iz naslova notranjega
odkupa.
3. Predvidena kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
3.1. prenos navadnih delnic na sklade v
vi{ini 40% vrednosti dru‘benega kapitala;
3.2. interna razdelitev navadnih delnic v
vi{ini 20% vrednosti dru‘benega kapitala;
3.3. notranji odkup navadnih delnic v vi{ini 40% vrednosti dru‘benega kapitala.
4. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
4.1. Interna razdelitev delnic:
Podjetje Alpetour Remont, p.o., Kranj,
poziva vse upravi~ence (zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojene delavce podjetja), da v 30. dneh po objavi tega poziva v
dnevniku Delo ter na oglasni deski podjetja
predlo‘ijo lastninske certifikate v zameno
za delnice interne razdelitve.
^e ostane del delnic nerazdeljen, bo podjetje za preostanek po kon~anem 30 dnevnem roku iz prej{njega odstavka objavilo
interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane zaposlenih s pozivom na zamenjavo lastninskih
certifikatov. Preostanek delnic do 20%, ki
ne bo razdeljen niti na ta na~in, bo podjetje,
skladno z 29. ~lenom zakona o lastninskem
preoblikovanju, preneslo na Sklad RS za
razvoj.
^e bo predlo‘enih lastni{kih certifikatov
ve~, kot je razpolo‘ljivih delnic, namenjenih za interno razdelitev, se bodo prese‘ni
lastni{ki certifikati uporabili za notranji odkup delnic, proporcionalno za vsakega upravi~enca posebej.
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Delnice za interno razdelitev so navadne
delnice prve emisije, z oznako B, ki:
– dajejo pravico do upravljanja, sorazmerno pravico do dividende, se glasijo na
ime in so neprenosljive dve leti po njihovi
izdaji, razen z dedovanjem;
– imajo nominalno vrednost 2.000 SIT.
Podjetje bo delnice vodilo v nematerializirani obliki, udele‘encem pa bo izdalo za~asnice – potrdila, po predhodnem sklepu
organa upravljanja.
4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje Alpetour Remont, p.o., Kranj,
poziva vse upravi~ence (zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence), da v 30. dneh
po objavi v dnevniku Delo in na oglasni
deski v podjetju, vpi{ejo in vpla~ajo delnice
s 50% popustom.
Delnice se vpla~ujejo z morebitnimi prese‘ki certifikatov iz interne razdelitve in z
gotovino.
Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
paketu, bo do kon~nega odkupa zadr‘al in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice so navadne, imenske, dajejo pravico do upravljanja skladno s pravili programa notranjega odkupa. Prenosljivost delnic v okviru programa je omejena z zahtevo, da ostaja ena tretjina zaposlenih med
udele‘enci programa. Po programu notranjega odkupa bodo delnice prenosljive
skladno s pravili delni~arskega sporazuma
in skladno s statutom dru‘be.
Upravi~enci bodo hkrati z vpisom in pla~ilom delnic podpisovali tudi pristop k pravilom notranjega odkupa.
5. Vpis delnic
Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz programa notranjega odkupa bodo upravi~enci lahko vpisovali in vpla~evali vsak delovni dan od 8. do 15. ure v prostorih tajni{tva podjetja.
Delnice iz notranjega odkupa je mogo~e
v okviru opredeljenih rokov vpla~ati tudi v
gotovini na poseben privatizacijski predra~un z navedbo: “pla~ilo kupnine za delnice
podjetja v notranjem odkupu” {t. 51500601-12825.
6. Informacije
Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa ter vpla~ila so na voljo
v tajni{tvu podjetja ali po tel. 064/221-031.
Alpetour Remont, p.o., Kranj
La-812
Stanovanjsko podjetje Velenje, p.o., Velenje, objavlja program lastninskega preoblikovanja, ki ga je z odlo~bo {t. 00995/95ASA z dne 13. 6. 1995 odobrila Agencija
RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Firma in sede‘: Stanovanjsko podjetje Velenje, p.o., Koro{ka 48, Velenje
2. Mati~na {tevilka: 5098319
3. Osnovna dejavnost: 45.450 – Druga
zaklju~na gradbena dela
4. Pravna oblika organiziranosti podjetja: Stanovanjsko podjetje Velenje, p.o., je
100% v dru‘beni lastnini.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
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– 10% Od{kodninski sklad,
– 20% Sklad RS za razvoj,
– 20% upravi~enci iz interne razdelitve,
– 40% upravi~enci iz notranjega odkupa.
6. Predvidena kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Od{kodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj,
– interna razdelitev delnic – 20% dru‘benega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% dru‘benega kapitala.
7. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Stanovanjsko podjetje Velenje, p.o., poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v roku 30 dni po objavi
tega oglasa in poziva v ~asopisu Slovenec
in na oglasni deski podjetja vpi{ejo delnice
v zameno za lastni{ke certifikate (1. krog).
^e v navedenem roku ne bo vpisanih vseh
20% delnic, namenjenih za interno razdelitev, kar bo najkasneje v 10 dneh po zaklju~ku vpisnega roka ugotovila posebna komisija, bo za~el te~i nov 15 dnevni rok za vpis
delnic o‘jih dru‘inskih ~lanov zaposlenih v
Stanovanjskem podjetju Velenje, p.o. (2.
krog). ^e tudi v drugem krogu ne bo vpisanih in vpla~anih vseh 20% delnic, namenjenih za interno razdelitev, bo podjetje preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad RS
za razvoj. O‘ji dru‘inski ~lani z morebitnimi prese‘nimi lastni{kimi certifikati ne morejo sodelovati v notranjem odkupu, ampak
se jim v tem primeru vpla~ila proporcionalno zni‘ajo, certifikati pa vrnejo. ^e bo v
prvem krogu vpisanih in vpla~anih ve~ delnic, kot jih je namenjenih interni razdelitvi,
bo prese‘ek certifikatov proporcionalno
uporabljen za kupnino delnic v programu
notranjega odkupa tako, da se bo prese‘ek
certifikatov uporabil proporcionalno za vsakega udele‘enca posebej. Delnice, pridobljene iz interne razdelitve, so navadne delnice, ki se glasijo na ime in so neprenosljive
dve leti po njihovi izdaji, razen z dedovanjem. Izdane so v nominalni vrednosti 1.000
SIT.
7.2. Notranji odkup:
Stanovanjsko podjetje Velenje, p.o., poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v roku 30 dni po objavi
oglasa v ~asopisu Slovenec in oglasni deski
podjetja, sodelujejo pri notranjem odkupu
delnic podjetja in da s pisno izjavo pristopijo k programu in pravilom notranjega odkupa. Notranji odkup delnic bo potekal hkrati
z interno razdelitvijo in z upo{tevanjem 50%
popusta. Delnice se vpla~ujejo z gotovino
in z morebitnimi prese‘ki lastni{kih certifikatov. Delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa in so nominalne vrednosti 1.000 SIT. Prenosljivost delnic v okviru
programa notranjega odkupa je omejena z
zahtevo, da ostane med udele‘enci notranjega odkupa najmanj ena tretjina zaposlenih. Po izteku programa notranjega odkupa
bodo delnice prenosljive skladno z akti
dru‘be.
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8. Na~in vpla~ila:
Delnice interne razdelitve in notranjega
odkupa bodo upravi~enci lahko vpisovali in
vpla~ali na blagajni na sede‘u podjetja vsak
delovnik od 12. do 14. ure.
Dodatne informacije v zvezi s programom lastninskega preoblikovanja podjetja
in pogoji vpisa upravi~enci lahko dobijo pri
Karlu Sinku vsak delovnik od 12. do 14. ure
na tel. 063/854-321 ali osebno na sede‘u
podjetja.
Stanovanjsko podjetje Velenje, p.o.
La-813
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Pogrebno podjetje, podjetje za opravljanje pogrebne, pokopali{ke
dejavnosti in trgovino, p.o., Linhartova 6,
Maribor, ki ga je z odlo~bo {t. LP 524/1995RM z dne 22. 6. 1995 odobrila Agencija za
prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju
podjetja Pogrebno podjetje, p.o., Maribor,
objavlja program lastninskega preoblikovanja.
1. Firma in sede‘
Pogrebno podjetje, podjetje za opravljanje pogrebne, pokopali{ke dejavnosti
in trgovino, p.o., Linhartova 6, Maribor
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodi{~u v Mariboru, reg. {t. 1/514-00 z dne 3. 9. 1990.
2. Mati~na {tevilka: 5067928
3. Dejavnost
Prete‘na dejavnost podjetja je pogrebna
in pokopali{ka dejavnost.
4. Pravna oblika organiziranosti
Pogrebno podjetje, p.o., je 100% v dru‘beni lastnini.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanja podjetja:
– Ob~ina Maribor, 60%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, 4%,
– Od{kodninski sklad, 4%,
– Sklad RS za razvoj, 8%,
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve, 8%,
– upravi~enci iz notranjega odkupa,
16%.
6. Predvideni na~in oziroma kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Od{kodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj in nadaljnjo razporeditev na poobla{~ene investicijske dru‘be,
– interna razdelitev delnic v vi{ini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v vi{ini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Pogrebno podjetje, p.o., Maribor poziva
vse upravi~ence (zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence), da v 30 dnevnem roku
po objavi tega oglasa in poziva v Uradnem
listu, dnevniku Ve~er in na oglasni deski
vpi{ejo delnice v zameno za lastni{ke certifikate (I. krog). ^e v navedenem roku ne bo
vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo ugotovila posebna
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komisija, bo z objavo internega razpisa za~el te~i nov 10-dnevni vpis delnic za o‘je
dru‘inske ~lane zaposlenih (II. krog). ^e
tudi v drugem krogu ne bo vpisanih in vpla~anih vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad RS za
razvoj. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udele‘encem pa bo izdalo
za~asnice oziroma potrdila. ^e bo v prvem
krogu vpisanih in vpla~anih ve~ kot 20%
vseh delnic, bo prese‘ek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Delnice pridobljene iz interne razdelitve so
neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
Pogrebno podjetje, p.o., Maribor, poziva
vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v 40 dneh po objavi tega
oglasa v dnevniku Ve~er in na oglasni deski
vpi{ejo in vpla~ajo delnice s 50% popustom. Delnice se vpla~ajo z gotovino, oziroma z morebitnimi prese‘ki lastninskih certifikatov iz interne razdelitve. Delnice, ki ne
bodo odkupljene v prvem obroku bo do
kon~nega odkupa zadr‘al in z njimi upravljal Sklad RS za razvoj. Delnice pridobljene
v okviru notranjega odkupa imajo enake
lastnosti, kot delnice iz tretjega odstavka
35. ~lena uredbe o pripravi preoblikovanja.
8. Na~in vpla~ila
Delnice iz interne razdelitve kot iz programa notranjega odkupa bodo upravi~enci
lahko vpisali in vpla~ali pri blagajni podjetja vsak delavnik v ~asu med 8. in 12. uro v
okviru zgoraj opredeljenih rokov, z gotovino pa na poseben privatizacijski podra~un,
odprt pri Agenciji za pla~ilni promet Slovenije, podru‘nica Maribor, {t. 51800-69812092, z navedbo: pla~ilo kupnine za delnice v notranjem odkupu.
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vpla~ila dobite pri
Jolanki Tornar (tel. 062/32-991 oziroma 32925).
Pogrebno podjetje, p.o., Maribor
[t. 3/95
La-814
Na podlagi 19. ~lena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. ~lena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih na~inov lastninskega preoblikovanja podjetij objavlja ABArhitektni biro, p.o., Ljubljana, Cankarjeva
5 program lastninskega preoblikovanja podjetja AB-Arhitektni biro, p.o.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odlo~bo {t. LP 1047/94-I/IJS z dne 11. 5.
1995.
1. Splo{ni podatki o podjetju
Firma podjetja: AB-Arhitektni biro, p.o.
Sede‘: Ljubljana, Cankarjeva 5
Mati~na {tevilka podjetja: 5076234
Osnovna dejavnost podjetja je projektiranje gradbenih objektov, izdelava investicijsko-tehi~ne dokumentacije in urbanisti~nih na~rtov.
Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je bilo registrirano dne 14. 9.
1983 pri pristojnem Temeljnem sodi{~u v
Ljubljani, enota v Ljubljani s sklepom
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Srg 312/82 in pod registrskim vlo‘kom {t.
1-146-00 kot dru‘beno podjetje s polno odgovornostjo.
2. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 10%
– Slovenski od{kodninski sklad, 10%
– Sklad RS za razvoj, 20%
– udele‘enci interne razdelitve dele‘ev,
20%
– udele‘enci notranjega odkupa dele‘ev,
40%
3. Kombinacija na~inov lastninskega
preoblikovanja
– prenos navadnih dele‘ev na sklade –
40% dru‘benega kapitala,
– interna razdelitev dele‘ev – 20% dru‘benega kapitala,
– notranji odkup dele‘ev – 40% dru‘benega kapitala.
4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev poslovnih dele‘ev
Podjetje AB-Arhitektni biro, p.o., Ljubljana, poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in
upokojene delavce podjetja, da v 60 dneh od
objave javnega poziva v ~asopisu Delo predlo‘ijo svoje lastni{ke certifikate in potrdila v
zameno za poslovne dele‘e ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi dele‘ev podjetja.
Upravi~enci lahko predlo‘ijo svoje lastni{ke certifikate in potrdila v navedenem
roku vsak delavnik od 8. do 12. ure na blagajni podjetja AB-Arhitektni biro, p.o.,
Ljubljana, Cankarjeva 5.
Poslovni dele‘i, pridobljeni v okviru interne razdelitve, so navadni dele‘i, ki se
glasijo na ime in so neprenosljivi dve leti,
razen z dedovanjem.
4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje AB-Arhitektni biro, p.o., Ljubljana, poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojene delavce podjetja AB-Arhitektni biro, p.o., da v roku 60 dni po objavi
javnega poziva v ~asopisu Delo vpla~ajo
poslovne dele‘e in tako postanejo udele‘enci notranjega odkupa dele‘ev podjetja.
Poslovne dele‘e bo mogo~e vpla~ati na
privatizacijski podra~un {t. 50100-698-0000023189.
Dele‘i se odkupujejo s 50% popustom.
Upravi~enci lahko vpla~ujejo dele‘e s prese‘kom lastni{kih certifikatov ter z denarnimi sredstvi.
Poslovni dele‘i, ki bodo pridobljeni v
okviru notranjega odkupa imajo lastnosti iz
35. ~lena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih na~inov
lastninskega preoblikovanja podjetij.
5. Dodatne informacije
Vsi upravi~enci lahko dobijo dodatne informacije v dopoldanskem ~asu po tel.
061/210-988, ali osebno na sede‘u podjetja.
Kontaktna oseba je Janez Lajovic.
AB-Arhitektni biro

podalj{uje do 7. avgusta 1995. Prvi poziv je
bil objavljen v Uradnem listu RS, {t. 7/95 z
dne 4. 2. 1995 in v dnevniku Ve~er dne 27.
1. 1995 ter na oglasni deski podjetja LIP
“Pohi{tvo”, p.o., Slovenske Konjice, dne 27.
1. 1995.
Vsa dodatna pojasnila dobijo upravi~enci po tel. 063/754-116, int. 31, Ljudmila
Lampreht.
Lesno industrijsko podjetje
“Pohi{tvo”, p.o., Slovenske Konjice

[t. 2471/95
La-815
Lesno industrijsko podjetje “Pohi{tvo”, p.o., Liptovska ul. 34, Slovenske Konjice, objavlja, da podalj{uje rok za sodelovanje pri interni razdelitvi in notranjem odkupu.
Javni poziv za predlo‘itev certifikatov
in potrdil za neizpla~ane osebne dohodke se

La-816
Na podlagi dolo~il zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih na~inov lastninskega preoblikovanja podjetij dru‘beno podjetje @iva, Svetovalnica za ‘ivljenje, p.o., Ljubljana, Hranilni{ka 7a, objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.
Program je odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo z odlo~bo {t.
LP 1291-2/95-ijs z dne 16. 6. 1995.
1. Firma in sede‘: @iva, Svetovalnica
za ‘ivljenje, p.o., Ljubljana, Hranilni{ka
7a, je vpisana v sodni register pravnih oseb
pri Temeljnem sodi{~u v Ljubljani, enota v
Ljubljani, pod {t. reg. vl. 1/906/00.
2. Mati~na {tevilka: 5067871
3. Dejavnost:
– organiziranje prireditev in potovanj,
– posredovanje storitev na domu,
– organizacija te~ajev za posameznikovo duhovno rast (kreativno pisanje, govorni
te~aji, glasba, meditacija, joga),
– intelektualne storitve,
– odvetni{ke in druge storitve.
4. Pravna oblika organiziranosti:
Podjetje @iva, p.o., Ljubljana je dru‘beno podjetje s popolno odgovornostjo (100%
dru‘beni kapital).
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 10%,
– Slovenski od{kodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj (poobla{~ene investicijske dru‘be) 20%,
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravi~enci iz naslova notranjega odkupa 40%.
6. Kombinacija na~inov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos delnic na sklade v vi{ini 40%
dru‘benega kapitala,
– interna razdelitev delnic v vi{ni 20%
dru‘benega kapitala,
– notranji odkup delnic v vi{ini 40%
dru‘benega kapitala.
7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev
Podjetje @iva, p.o., Ljubljana, Hranilni{ka 7a, poziva vse upravi~ence (zaposlene,
biv{e zaposlene in upokojence), da lahko v
roku 30 dni po objavi tega poziva v ~asopisu Slovenec zamenjajo lastni{ke certifikate
za delnice ter tako sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic podjetja. Upravi~enci lahko predlo‘ijo svoje lastni{ke certifikate v
navedenem roku vsak delovnik od 10. do
12. ure na sede‘u podjetja v Ljubljani, Hranilni{ka 7a. Rok je prekluziven. Upravi~e-
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nec, ki zamudi navedeni rok ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic podjetja.
^e bo vrednost predlo‘enih certifikatov
presegla 20% dru‘benega kapitala, lahko tisti upravi~enci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi delnic podjetja, uporabijo prese‘ek lastni{kih certifikatov za kupnino v notranjem odkupu delnic. Pri tem bo podjetje
v zameno za lastni{ke certifikate razdelilo
delnice interne razdelitve in uporabilo prese‘ke lastni{kih certifikatov za notranji odkup delnic proporcionalno za vsakega upravi~enca posebej.
^e bo ostal del delnic, namenjenih interni razdelitvi nerazporejen, bo podjetje izvedlo interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane
zaposlenih. O‘ji dru‘inski ~lani zaposlenih
lahko v roku 10 dni po objavi internega
razpisa na oglasni deski podjetja predlo‘ijo
svoje lastni{ke certifikate vsak delovnik od
10. do 12. ure na sede‘u podjetja.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
po njihovi izdaji, razen z dedovanjem. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani
obliki.
7.2. Notranji odkup
Podjetje @iva, p.o., Ljubljana, Hranilni{ka 7a, poziva vse upravi~ence (zaposlene,
biv{e zaposlene in upokojence), da lahko v
roku 30 dni po objavi tega poziva v ~asopisu Slovenec vpla~ajo delnice in tako postanejo udele‘enci notranjega odkupa delnic
podjetja. Delnice se z gotovino vpla~ajo na
poseben privatizacijski podra~un podjetja
pri Agenciji RS za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje v Ljubljani, z navedbo
“Pla~ilo kupnine za delnice notranjega odkupa”. Delnice se odkupujejo s 50% popustom. Upravi~enci lahko vpla~ajo delnice s
prese‘kom lastni{kih certifikatov ter z denarnimi sredstvi. Rok je prekluziven. Upravi~enec, ki zamudi navedeni rok, ne more
sodelovati v notranjem odkupu delnic. Podjetje bo za notranji odkup delnic namenilo
40% dru‘benega kapitala podjetja.
Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa imajo lastnosti delnic iz
35. ~lena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih na~inov
lastni{kega preoblikovanja podjetij. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki.
Upravi~enci bodo ob vpisu in vpla~ilu
delnic podpisali izjavo, da so seznanjeni z
aktom o lastninskem preoblikovanju in statutom dru‘be ter izjavo, da pristopajo k delni{kemu sporazumu s pravili notranjega odkupa. Navedeni akti bodo na vpogled na
vpisnem mestu.
8. Informacije
Upravi~enci lahko dobijo dodatne informacije vsak delovnik od 10. do 12. ure pri
Nata{i Slavinec po tel. 061/131-50-95.
@iva, svetovalnica za ‘ivljenje, p.o.,
Ljubljana
La-817
Na podlagi izdane odlo~be Agencije RS
za prestrukturiranje in privatizacijo {t. LP
430-I/95-GV z dne 4. 4. 1995 ter prejetega
soglasja k izdaji potrdil delavcem za neizpla~ani del neto osnovnih pla~ s strani Mi-
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nistrstva za ekonomske odnose in razvoj RS
{t. 464-10/95-41 z dne 4. 7. 1995 ter objave
lastninskega preoblikovanja podjetja v
Uradnem listu RS, dne 4. 2. 1995, objavlja
Mizarsko podjetje Treles Trebnje, p.o.,
Trebnje spremenjen program lastninskega
preoblikovanja podjetja z vsemi nespremenjenimi to~kami ‘e objavljenega programa.
Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic:
Zaradi prejetega soglasja Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj k izdaji potrdil
delavcem na podlagi neizpla~anega dela neto osnovnih pla~ objavljamo podalj{anje roka za vpis delnic v zameno za omenjena
potrdila in gotovino za 30 dni od dneva
javne objave.
Podjetje s to objavo poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence podjetja, ki bodo sodelovali pri interni razdelitvi in notranjem odkupu, da lahko v 30 dneh
po objavi v ~asopisu Dolenjski list vpi{ejo
delnice v zameno za potrdila za neizpla~ane
pla~e in gotovino.
Vpis in vpla~ilo dele‘ev je mogo~ na
sede‘u podjetja vsak delavnik med 8. in 12.
uro.
Vse dodatne informacije upravi~enci lahko dobijo po tel. 44-038. Rok je prekluziven. Upravi~enec, ki zamudi navedeni rok,
ne more sodelovati pri zamenjavi oziroma
odkup delnic podjetja.
Mizarsko podjetje Trles Trebnje, p.o.

– upravi~enci iz javne prodaje, 20,309%
– denacionalizacijski
udele‘enci,
3,292%
6. Predvideni na~in oziroma kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade, 40%
dru‘benega kapitala,
– interna razdelitev delnic, 20% dru‘benega kapitala,
– notranji odkup delnic, 19% dru‘benega kapitala,
– javna prodaja delnic, 21% dru‘benega
kapitala.
7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev delnic
Niko, kovinarsko podjetje, p.o., @elezniki poziva upravi~ence, da v roku 30 dni po
objavi tega oglasa v dnevniku Delo, predlo‘ijo svoje lastni{ke certifikate v zameno za
za~asnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Podjetje nameni interni razdelitvi 20%
dru‘benega kapitala iz delitvene bilance v
nominalni vrednosti 69,390.000 SIT oziroma 6.939 delnic razreda B z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT. Prodajna cena za
eno delnico pa je 15.534 SIT.
Delnice razreda B so navadne delnice,
glasijo se na ime in dajejo pravico do upravljanja in dividende. Podjetje vodi razdeljene
za~asnice v nematerializirani obliki na ra~unih posameznih upravi~encev in so neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen
z dedovanjem. Upravi~enci do interne razdelitve so vsi, ki so na{teti v zakonu (zaposleni, biv{i zaposleni, upokojenci podjetja
in Toplarne @elezniki). Upravi~enci bodo
seznanjeni z odobrenim programom z objavo v Uradnem listu RS. Podjetje bo upravi~ence z javnim pozivom pozvalo, da predlo‘ijo lastni{ke certifikate najkasneje v roku 30 dni od objave poziva v dnevniku Delo
ter preko oglasne deske podjetja. Rok je
prekluziven.
V primeru, ~e bo vrednost predlo‘enih
lastni{kih certifikatov ve~ja od 20% dru‘benega kapitala, lahko upravi~enci, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi (prvi razpis)
prese‘ene lastni{ke certifikate uporabijo za
nakup delnic v programu notranjega odkupa tako, da se prese‘ek certifikatov uporabi
proporcionalno za vsakega udele‘enca posebej.
V primeru, ~e bo vrednost zbranih lastni{kih certifikatov v prvem internem razpisu manj{a od 20% dru‘benega kapitala, bo
podjetje pozvalo k predlo‘itvi lastni{kih certifikatov o‘je dru‘inske ~lane zaposlenih.
Rok za predlo‘itev certifikatov o‘jih dru‘inskih ~lanov je 10 dni od dneva objave
internega razpisa na oglasni deski podjetja.
Vpisovanje delnic za interno razdelitev
bo v poslovnih prostorih podjetja Otoki 16,
@elezniki, vsak delovni dan od 8. do 12. in
od 13. do 15. ure.
7.2. Notranji odkup delnic
Niko, kovinarsko podjetje, p.o., @elezniki poziva upravi~ence (zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja in Toplarne
@elezniki), da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Podjetje nameni notranjemu odkupu 19%
dru‘benega kapitala v nominalni vrednosti
65,920.000 SIT oziroma 6.592 delnic razreda C in D z nominalno vrednostjo 10.000

La-818
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Niko, kovinarsko podjetje, p.o., @elezniki, ki ga z odlo~bo {t. LP
00864/1995-MG z dne 30. 6. 1995 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter v skladu z 19. ~lenom zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij in 16.
~lenom uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih na~inov
lastninskega preoblikovanja podjetij, Niko,
kovinarsko podjetje, p.o., @elezniki, objavlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja:
1. Firma in sede‘: Niko, kovinarsko
podjetje, p.o., Otoki 16, @elezniki.
2. Mati~na {tevilka: 5033420
3. Dejavnost: 011315
Osnovna dejavnost podjetja je izdelava
pisarni{kega pribora, izdelava industrijskih
sponk, izdelava zabijalnih in spenjalnih naprav s priborom, termi~na obdelava trakov
in predelava ter izdelava elektromagnetov.
4. Pravna oblika organiziranosti:
Niko, kovinarsko podjetje, p.o., @elezniki je registrirano kot dru‘beno podjetje v
100% dru‘beni lasti pri Temeljnem sodi{~u
v Kranju, enota Kranj, s sklepom Srg 891/
89 z dne 20. 2. 1990 pod {tevilko registrskega vlo‘ka 1-218-00.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Slovenski od{kodninski sklad, 9,670%
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 9,670%
– Sklad Republike Slovenije za razvoj,
19,342%
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve, 19,342%
– upravi~enci iz naslova notranjega odkupa, 18,375%
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SIT. Z upo{tevanjem 50% popusta zna{a
kupnina za 1 delnico 7.767 SIT, do dneva
pla~ila kupnine pa se bo za gotovinsko vpla~ilo revalorizirala z rastjo drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993 dalje. Upravi~enci do
notranjega odkupa delnic podjetja so zaposleni, biv{i zaposleni in upokojeni delavci
podjetja in Toplarne @elezniki.
Upravi~ence se bo seznanilo z odobrenim programom z objavo v Uradnem listu
RS in na oglasni deski podjetja. Upravi~ence bomo pozvali za udele‘bo v programu
notranjega odkupa z javnim pozivom objavljenim v dnevniku Delo in na oglasni
deski podjetja.
Vpla~ilo delnic iz naslova notranjega odkupa mora biti izvr{eno do vklju~no 30. dne
po objavi. Rok je prekluziven.
Upravi~enci se s pisno izjavo odlo~ijo,
da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravi~enci vpla~ajo kupnino za prvi paket delnic (najmanj 20% vpisanih delnic), postanejo udele‘enci notranjega odkupa.
Podjetje bo v okviru preoblikovanja z
notranjim odkupom najprej preneslo na
Sklad RS za razvoj celotno vrednost dru‘benega kapitala, namenjenega za notranji
odkup v vi{ini 65,920.000 SIT oziroma
6.592 delnic razreda C in D. Podjetje bo
takoj odkupilo 20% prene{enih delnic, to je
1.319 delnic, s 50% popustom.
Prvi paket delnic bodo upravi~enci vpla~ali:
– z denarnimi vpla~ili,
– z zamenjavo eventualnih prese‘nih
lastni{kih certifikatov interne razdelitve.
Podjetje bo v naslednjih {tirih letih odkupilo od sklada vsako leto najmanj 20%
delnic, to je 1.319 delnic. Delnice bodo
upravi~enci odkupili iz njim pripadajo~ega
dobi~ka, iz pla~ in drugih sredstev udele‘encev programa. Cena delnic iz programa
notranjega odkupa se bo za gotovinska odpla~ila revalorizirala s stopnjo rasti drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva vpla~ila kupnine skladu.
Delnice se bodo vpla~evale v poslovnih
prostorih podjetja Otoki 16, @elezniki, vsak
delovni dan od 8. do 12. in od 13. do 15.
ure.
Delnice notranjega odkupa so razdeljene
na delnice razreda C, to so delnice, ki se
vpla~ajo z gotovino in delnice razreda D, to
so delnice, ki se zamenjajo za lastni{ke certifikate. Delnice razreda C in D so navadne,
imenske, dajejo pravico do upravljanja v
skladu s pravili programa notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende. Izdane so v
nominalni vrednosti 10.000 SIT, prodajna
cena za eno delnico pa je 15.534 SIT. Delnice se prodajajo s 50% popustom, torej
7.767 SIT za delnico, ~e bodo pla~ane s
prese‘nimi certifikati. Za gotovinska vpla~ila pa bo v razpisu dolo~ena revalorizirana
prodajna cena za prvi odkup.
Delnice so neprenosljive izven programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja. Prenosljivost delnic v okviru programa notranjega odkupa je omejena z zahtevo, da ostane najmanj 1/3 zaposlenih med
udele‘enci programa.
Delnice, ki jih upravi~enci pridobijo v
programu notranjega odkupa v zameno za
lastni{ke certifikate, so enake delnicam in-
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terne razdelitve in so neprenosljive dve leti,
razen z dedovanjem, po preteku dveh let pa
so kot ostale delnice programa notranjega
odkupa.
Organizacija programa notranjega odkupa bo dolo~ena s pravili notranjega odkupa,
ki bodo sprejeta po odobritvi programa. S
pravili notranjega odkupa bodo udele‘enci
seznanjeni ob vpla~ilu delnic na vpla~ilnih
mestih.
7.3. Javna prodaja
Podjetje nameni javni prodaji delnic 21%
vrednosti dru‘benega kapitala podjetja v
znesku 72,860.000 SIT oziroma 7.286 delnic razreda G z nominalno vrednostjo
10.000 SIT. Delnice bo podjetje preneslo na
Sklad RS za razvoj.
Izhodi{~na prodajna cena delnice pri
vpla~ilu z lastni{kimi certifikati zna{a
15.534 SIT. V primeru vpla~ila v gotovini
se cena pove~a za koeficient rasti drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993, do dneva vpla~ila.
Javne prodaje delnic se lahko udele‘ijo
doma~e fizi~ne in pravne osebe z zamenjavo lastni{kih certifikatov za delnice ali z
gotovinskim pla~ilom delnic. Pri tem imajo
doma~e fizi~ne osebe (dr‘avljani Republike
Slovenije) prednostno pravico. Posamezna
fizi~na ali pravna oseba lahko vpla~a za
gotovino najve~ 100 delnic.
Prednostna pravica se uveljavi v primeru, da vpisano {tevilo delnic za ve~ kot 30%
prese‘e razpisano {tevilo delnic iz javne
prodaje. V tem primeru se cena najprej pove~a za 30%.
V primeru, da samo dr‘avljani vpla~ajo
nad 30% ve~ delnic od razpisanih, se najprej v celoti izlo~ijo vpla~ila pravnih oseb,
dr‘avljanom pa se ob upo{tevanju za 30%
pove~ane cene sorazmerno zmanj{a {tevilo
delnic, preve~ vpla~ana kupnina pa se vrne
vpisovalcem delnic.
V primeru, da skupen vpis (pravne in
fizi~ne osebe) za ve~ kot 30% prese‘e razpisano {tevilo delnic, se ob upo{tevanju 30%
pove~ane cene delnic pravnim osebam sorazmerno zni‘a {tevilo delnic, preve~ pla~ana kupnina pa se jim vrne.
V primeru, da je skupen vpis delnic prese‘en do 30%, bo cena delnice po zaklju~ku
razpisa pove~ana za ugotovljeni prese‘ek in
bo vpla~nik zaradi tega dobil za vpla~ano
vrednost sorazmerno manj{e {tevilo delnic.
V primeru, da bo skupen vpis delnic do
30% manj{i od razpisa, bo cena po zaklju~ku razpisa zmanj{ana za ugotovljeni primanjkljaj in bo vsak od vpla~nikov zaradi
tega dobil sorazmerno ve~je {tevilo delnic.
V primeru, da bo skupen vpis delnic za
ve~ kot 30% manj{i od razpisa, bo cena
delnice zmanj{ana za 30% preostale delnice, ki kljub temu ne bodo vpla~ane v okviru
javne prodaje pa bodo prenesene na Sklad
RS za razvoj. Kon~na cena delnic bo oblikovana najkasneje 10 dni po zaklju~ku razpisa.
Prese‘no kupnino vrne podjetje neobrestovano v 20 dneh po obra~unu vpisa, in
sicer:
– prese‘no vpla~ano kupnino pravnih
oseb na ‘iro ra~un pravne osebe,
– prese‘no kupnino fizi~nih oseb v gotovini na sede‘u podjetja in v Gorenjski banki
Kranj, Poslovna enota [kofja Loka,

– prese‘na vpla~ila s certifikati na ustrezne ra~une pri Agenciji za pla~ilni promet.
Zainteresirani investitorji bodo lahko
delnice vpla~evali 30 dni po objavi razpisa
v dnevniku Delo v poslovnih prostorih podjetja Otoki 16, @elezniki in pri Gorenjski
banki, d.d., Kranj, enota [kofja Loka, Kapucinski trg 7. Vpla~ilo delnic iz javne prodaje se bo vr{ilo za certifikate in gotovino
na obeh prodajnih mestih. Na prodajnem
mestu bo na vpogled tudi prospekt podjetja.
8. Informacije
Udele‘enci in zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije na sede‘u podjetja,
pri Valentini Nastran, Ivanki Poga~nik ali
Janezu Frelihu po tel. 064/66-221 ali osebno na sede‘u podjetja vsak delovni dan od
8. do 12. ure.
Niko, kovinarsko podjetje, p.o.,
@elezniki
La-819
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Melamin – Kemi~na tovarna Ko~evje, p.o., Ko~evje, ki ga je z
odlo~bo {t. LP 00570/1995-RM z dne 5. 7.
1995 odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo ter v
skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij objavlja Melamin – Kemi~na
tovarna Ko~evje, p.o., program lastninskega preoblikovanja.
1. Firma in sede‘ podjetja: Melamin –
Kemi~na tovarna Ko~evje, p.o., Ko~evje,
Tom{i~eva ul. 9
2. Mati~na {tevilka podjetja: 5034043
3. Osnovna dejavnost podjetja: proizvodnja plasti~nih mas 011832.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot dru‘beno podjetje s
100% dru‘beno lastnino.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 10%
– Slovenski od{kodninski sklad 10%
– Sklad RS z razvoj 20%
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve 20%
– upravi~enci iz naslova notranjega odkupa 14%
– upravi~enci iz naslova javne prodaje
26%.
6. Predvidena je slede~a kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
– interna razdelitev delnic – v vi{ini 20%
dru‘benega kapitala
– notranji odkup podjetja – v vi{ini 14%
dru‘benega kapitala
– javna prodaja delnic – v vi{ini 26%
dru‘benega kapitala
– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad – v vi{ini 10% dru‘benega kapitala
– prenos navadnih delnic na Od{kodninski sklad – v vi{ini 10% dru‘benega kapitala
– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj – v vi{ini 20% dru‘benega kapitala
7. Javni poziv:
7.1. Interna razdelitev delnic
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Podjetje Melamin – Kemi~na tovarna
Ko~evje, p.o., poziva vse upravi~ence – zaposlene, biv{e zaposlene in upokojene delavce podjetja ter podjetij, v katerih ima
Melamin, Kemi~na tovarna Ko~evje, lastni{ke dele‘e, da lahko v roku 30 dni po
objavi v ~asopisu Republika zamenjajo lastni{ke certifikate za za~asnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic. Rok je prekluziven. Upravi~enec, ki zamudi navedeni rok, ne more sodelovati v interni razdelitvi delnic.
V primeru, da bo vrednost tako zbranih
lastni{kh certifikatov manj{a od 20% dru‘benega kapitala, bo podjetje za preostanek
delnic do 20% dru‘benega kapitala izvedlo
interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane zaposlenih. Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen
niti na ta na~in, bo podjetje preneslo na
Sklad RS za razvoj. Interni razpis bo objavljen na oglasni deski v podjetju. Razpis bo
trajal 15 dni oziroma do zapolnitve.
V primeru, da bo vrednost predlo‘enih
certifikatov ve~ja od 20% dru‘benega kapitala, bo prese‘ek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Delnice iz interne razdelitve so navadne
delnice, glasijo na ime in so neprenosljive
dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem. Podjetje bo udele‘encem interne razdelitve izdalo za~asnice. Po vpisu podjetja
v sodni register bo delni~arju izdalo potrdilo o lastnini delnic.
7.2. Notranji odkup delnic:
Podjetje Melamin – Kemi~na tovarna
Ko~evje, p.o., poziva vse upravi~ence – zaposlene, biv{e zaposlene in upokojene delavce podjetja ter podjetij v katerih ima v
Melamin, Kemi~na tovarna Ko~evje lastni{ke dele‘e, da lahko v roku 30 dni po
objavi v ~asopisu Republika sodelujejo v
notranjem odkupu. Tisti upravi~enec, ki zamudi 30-dnevni rok za pla~ilo kupnine, ne
more sodelovati pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Upravi~enci bodo delnice lahko vpla~evali v gotovini ali z morebitnimi prese‘nimi
certifikati iz interne razdelitve na na~in in v
rokih, dolo~enih s pogodbo s Skladom RS
za razvoj.
Upravi~enci vpla~ujejo vpisane delnice
s 50% popustom. Program notranjega odkupa je uspe{en samo, ~e v njem sodeluje najmanj 1/3 vseh zaposlenih v podjetju.
Delnice iz programa notranjega odkupa
imajo enake lastnosti kot delnice, ki jih dolo~a 35. ~len uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in izvedbi posameznih na~inov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Delnice, ki jih udele‘enec dobi za zamenjavo za certifikate, pa so neprenosljive dve
leti od izdaje, razen z dedovanjem.
8. Cena delnic in na~in vpla~ila
Prodajna cena delnic, dolo~ena v programu lastninskega preoblikovanja, zna{a 1.712
SIT za certifikate, pri gotovinskih vpla~ilih
pa se revalorizira z rastjo drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993 do dneva razpisa.
Delnice iz interne razdelitve in notranjega odkupa bodo upravi~enci lahko vpisovali in vpla~evali v razpisnem roku vsak delovni dan od 8. do 12. ure na blagajni podjetja.
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9. Javna prodaja delnic
Podjetje Melamin – Kemi~na tovarna
Ko~evje, p.o., poziva vse dr‘avljane in pravne osebe s sede‘em v Republiki Sloveniji,
da v roku 30 dni po objavi posebnega razpisa v ~asopisu Republika, vpi{ejo in vpla~ajo
delnice podjetja z lastninskimi certifikati ali
z gotovino.
Za javno prodajo delnic je namenjeno
26% dru‘benega kapitala. Izhodi{~na prodajna cena delnice je 1.712 SIT za vpla~ila
z lastni{kimi certifikati, za vpla~ila z gotovino se izhodi{~na prodajna cena pove~a za
koeficient rasti drobnoprodajnih cen od 1.
1. 1993 do dneva razpisa javne prodaje.
Kon~na prodajna cena delnic se lahko za
vse na~ine vpla~il dodatno korigira zradi
prese‘ka ali manjka vpisov, in sicer:
– ~e bo vrednost vpisanih delnic presegla razpisno vrednost do 30%, se cena posamezne delnice zvi{a za enak odstotek, vpisovalcem pa se proporcionalno zni‘a vpisano {tevilo delnic, kar pomeni, da bo zaradi
tega vsak vpla~nik dobil za vpla~ano vrednost sorazmerno manj{e {tevilo delnic.
– ~e bo vrednost vpisanih delnic presegla razpisano vrednost za ve~ kot 30%, se
cena posamezne delnice zvi{a za 30%, vpisovalcem pa se proporcionalno zni‘a vpisano {tevilo delnic, preve~ vpla~ana kupnina
pa se vpla~evalcem vrne.
– ~e bo vrednost vpisanih delnic manj{a
od razpisane vrednosti do 30%, se cena posamezne delnice zni‘a za enak odstotek;
vpisovalcem pa se proporcionalno zvi{a vpisano {tevilo delnic, kar pomeni, da bo vsak
vpla~nik zaradi tega dobil za vpla~ana sredstva sorazmerno ve~je {tevilo delnic.
– ~e bo vrednost vpisanih delnic manj{a
od razpisane vrednosti za ve~ kot 30%, se
cena posamezne delnice zni‘a za 30% in se
vpisovalcem proporcionalno zvi{a {tevilo
delnic, prerostalne delnice, ki kljub temu ne
bodo vpla~ane v okviru javne prodaje, pa
bodo prenesene kot navadne delnice z oznako F na Sklad RS za razvoj.
Kon~na cena delnic bo ugotovljena po
izteku javne prodaje s strani za to imenovane komisije.
Pri metodi javne prodaje delnic imajo
dr‘avljani RS prednostno pravico, ki se uveljavi v primeru:
– ~e so delnice podjetja iz javne prodaje
kupovale tudi pravne osebe in pla~ila fizi~nih oseb presegajo 130%,
– ~e so delnice podjetja iz javne prodaje
kupovale tudi pravne osebe in pla~ila fizi~nih oseb ne presegajo 130% se za razliko do
130% (v primeru, ~e pla~ila pravnih oseb
presegajo 130%) zni‘ujejo pla~ila proporcionalno le pravnim osebam.
Delnice lahko vpisujejo vsi dr‘avljani
RS in pravne osebe s sede‘em v Republiki
Sloveniji, pri ~emer imajo dr‘avljani Republike Slovenije prednostno pravico, nih~e ne sme niti posredno niti neposredno vpisati za gotovino ve~ kot za 1.000 delnic.
Delnice v javni prodaji so navadne delnice, ki se glasijo na ime in dajejo pravico
do upravljanja in dividende.
Zainteresirani investitorji bodo delnice
lahko vpisovali v razpisnem roku 30 dni od

dneva objave na sede‘u podjetja Melamin
Ko~evje, Tom{i~eva 9 in pri UBK Univerzalna banka d.d., Ljubljana, Tr‘a{ka c. 116
in sicer v terminih:
– na sede‘u podjetja vsak delovni dan
od 8. do 12. ure in
– v prostorih UBK banke vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
Delnice bo v zgoraj navedenih terminih
mo‘no vpla~evati:
– z lastni{kimi certifikati oziroma z vsemi vpla~ili v skladu s predpisi, razen z gotovino, na sede‘u nakaznice.
Pri tem na~inu vpla~ila podjetje ne bo
zara~unavala nobene provizije, vpla~nik
nosi le stro{ke lastninske nakaznice.
– z lastni{kimi certifikati in v denarni
obliki v prostorih centrale UBK Banke, d.d.,
Ljubljana, Tr‘a{ka 116.
Pri tem na~inu vpla~ila banka ne bo zara~unavala provizije, vpla~nik krije le stro{ke lastninske nakaznice ali splo{ne polo‘nice.
Vpisna in vpla~ilna mesta ter vpisne ure
bodo objavljene tudi v razpisu oziroma javnem pozivu.
10. Informacije:
Dodatna pojasnila o lastninskem preoblikovanju podjetja Melamin – Kemi~na tovarna Ko~evje, p.o., dajejo na sede‘u podjetja:
– Tomo Jarni, dipl. jur., vodja splo{nokadrovskega sektorja, tel. 061/853-133 ali
854-019.
– Zlatko Kuzele, dipl. ek., vodja sektorja
za gospodarjenje, tel. 061/853-133 ali 061/
854-019.
Melamin – Kemi~na tovarna
p.o., Ko~evje
[t. 742
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Skladno s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij in na podlagi programa
lastninskega preoblikovanja podjetja Projektivno tehnolo{ki biro, p.o., Slovenska ul.
33, Maribor, ki ga je odobrila Agencija za
prestrukturiranje in privatizacijo z odlo~bo
{t. LP 1233/94 BJ z dne 22. 5. 1995, podjetje objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja
1. Splo{ni podatki
Firma: Projektivno tehnolo{ki biro,
p.o., Maribor
Sede‘: Slovenska ul. 33, Maribor
Mati~na {tevilka: 5143691
Glavna dejavnost podjetja je projektiranje in izdelava na~rtov gradbenih konstrukcij nizkih in visokih gradenj, na~rtov za hidrotehni~ne – manj{e objekte in izdelava
strokovnih podlag za pripravo prostorsko
izvedbenih aktov in tehni~no strokovne naloge v zvezi z urbanisti~nim na~rtovanjem
prometa v sklopu cest in zgradb ter izdelava
na~rtov zunanje ureditve.
Podjetje Projektivno tehnolo{ki biro,
p.o., Maribor je dru‘beno podjetje s 100%
dru‘beno lastnino.
2. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
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– 10% Od{kodninski sklad,
– 20% Sklad Republike Slovenije za razvoj,
– 20% upravi~enci iz naslova interne razdelitve,
– 40% upravi~enci iz naslova notranjega
odkupa.
3. Predvidena kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
3.1 Prenos navadnih delnic na sklade v
vi{ini 40% vrednosti dru‘benega kapitala,
od tega:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
– 10% Od{kodninski sklad,
– 20% Sklad Republike Slovenije za razvoj.
3.2 Interna razdelitev navadnih delnic v
vi{ini 20% vrednosti dru‘benega kapitala.
3.3 Notranji odkup navadnih delnic v vi{ini 40% vrednosti dru‘benega kapitala.
4. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
4.1 Interna razdelitev delnic:
Podjetje Projektivno tehnolo{ki biro,
p.o., Maribor, poziva vse upravi~ence (zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojene
delavce podjetja), da v 30 dneh po objavi
tega poziva v ~asopisu Ve~er ter na oglasni
deski v podjetju, predlo‘ijo lastni{ke certifikate v zameno za delnice interne razdelitve.
^e ostane del delnic nerazdeljen, bo podjetje za preostanek po kon~anem 30-dnevnem roku iz prej{njega odstavka objavilo
interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane zaposlenih, s pozivom na zamenjavo lastni{kih
certifikatov. Preostanek delnic do 20%, ki
ne bo razdeljen niti na ta na~in, bo podjetje
skladno z 29. ~lenom zakona o lastninskem
preoblikovanju preneslo na Sklad RS za razvoj.
^e bo predlo‘enih lastni{kih certifikatov
ve~, kot je razpolo‘ljivih delnic namenjenih
za interno razdelitev, se bodo prese‘ni lastni{ki certifikati uporabili za notranji odkup
delnic proporcionalno za vsakega upravi~enca posebej.
Delnice za interno razdelitev so navadne
delnice prve emisije z oznako B, ki:
– dajejo pravico do upravljanja, sorazmerno pravico do dividende, se glasijo na
ime in so neprenosljive dve leti po njihovi
izdaji, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT.
Podjetje bo delnice vodilo v nematerializirani obliki, udele‘encem pa bo izdalo za~asnice – potrdila po predhodnem sklepu
organa upravljanja.
4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Projektivno tehnolo{ki biro,
p.o., Maribor, poziva vse upravi~ence (zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojene
delavce), da v 30 dneh po objavi tega poziva v ~asniku Ve~er in na oglasni deski v
podjetju vpi{ejo in vpla~ajo delnice s 50%
popustom.
Delnice se vpla~ujejo z morebitnimi prese‘ki certifikatov iz interne razdelitve in z
gotovino.
Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
paketu, bo do kon~nega odkupa zadr‘al in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.

Stran 1682

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Delnice so navadne, imenske, dajejo pravico do upravljanja skladno s pravili programa notranjega odkupa. Prenosljivost delnic v okviru programa je omejena z zahtevo, da ostaja ena tretjina zaposlenih med
udele‘enci programa. Po programu notranjega odkupa bodo delnice prenosljive
skladno s pravili delni~arskega sporazuma
in skladno s statutom dru‘be.
^e bodo udele‘enci z vpla~ilom lastni{kih certifikatov presegli celotni znesek kupnine za delnice notranjega odkupa, bo podjetje pri zni‘anju uporabilo proporcionalni
kriterij.
Upravi~enci bodo hkrati z vpisom in
vpla~ilom delnic podpisovali tudi pristop k
pravilom notranjega odkupa.
5. Vpis delnic
Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz programa notranjega odkupa bodo upravi~enci lahko vpisovali in vpla~evali vsak delovni dan od 8. do 14. ure v finan~ni slu‘bi na sede‘u podjetja.
Delnice iz notranjega odkupa je mogo~e
v okviru opredeljenih rokov vpla~ati tudi v
gotovini na poseben privatizacijski podra~un z navedbo “pla~ilo kupnine za dele`e podjetja v notranjem odkupu” {t. 51800698-16205
Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vpla~ila so na voljo
pri @u‘ek Ivanu, dipl. in‘., tel. 062/27-631.
PTB, p.o., Maribor

4. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic.
Interna delitev delnic.
Tovarna ~evljev BOR, Dol. Toplice, Mo~ile 1, poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence, da v roku 30 dni po objavi oglasa v dnevniku Delo, zamenjajo lastni{ke certifikate za za~asnice in tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
^e v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjanih interni razdelitvi, se bo v roku 10 dni po izteku 1. kroga
objavil interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane zaposlenih (2. krog)
^e bo v prvem krogu vpisanih ve~ delnic, namenjenih interni delitvi, se bo prese‘ek certifikatov uporabil za notranji odkup
proporcionalno za vsakega udele‘enca posebej.
Notranji odkup
Podjetje poziva upravi~ence, da sodelujejo pri notranjem odkupu delnic. Notranji
odkup poteka hkrati z interno delitvijo. Notranjemu odkupu je namenjenih do 40%
vseh delnic, vpi{ejo se s 50% popustom.
Delnice se vpla~ujejo s prese‘nimi certifikati in z gotovino. V primeru vi{ka vpla~il
se upo{tevata kriterija v skladu z 32. ~lenom uredbe (proporcionalni kriterij in kriterij popre~nega trimese~nega BOD).
5. Kraj vpla~ila
Lastni{ke certifikate in gotovinska vpla~ila bo podjetje zbiralo na sede‘u podjetja
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, gotovinska pla~ila bodo nakazana na privatizacijski
ra~un {t. 52100-698-8152.
6. Dodatne informacije lahko dobite na
sede‘u podjetja osebno ali po telefonu 068/
65-578 pri Andreji Jenko.
Tovarna ~evljev Bor,
Dolenjske Toplice, p.o.

La-821
Na podlagi 19. ~lena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. ~lena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih na~inov lastninskega preoblikovanja podjetij, objavljamo
program lastninskega preoblikovanja Tovarne ~evljev BOR Dolenjske Toplice, p.o., ki
ga je z odlo~bo {t.: LP 00757/1995-JK z dne
10. 7. 1995 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Splo{ni podatki o podjetju
Naziv: Tovarna ~evljev Bor, Dolenjske
Toplice, p.o.
Sede‘: Mo~ile 1, Dolenjske Toplice
Mati~na {tevilka: 5144957
Dejavnost: 012810 proizvodnja obutve
Organiziranost: dru‘beno podjetje
2. Predvidena lastni{ka struktura kapitala po preoblikovanju:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Od{kodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve do 20%,
– upravi~enci iz notranjega odkupa do
40%.
3. Predvideni na~in oziroma kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja podjetja.
Prenos navadnih delnic na sklade 40%
dru‘benega kapitala.
Interna delitev do 20% dru‘benega kapitala.
Notranji odkup do 40% dru‘benega kapitala.

La-822
Izdajatelj delnic Tekstilna tovarna Svilanit Kamnik, d.d., Kovinarska 4, Kamnik objavlja javni poziv za vpisovanje in
vpla~evanje delnic.
Vrsta delnice: navadne imenske delnice
oznake “G”.
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje: podjetje se lastnini v vi{ini
770,482.000 SIT dru‘benega kapitala, poleg tega so {e denacionaliziranci v vi{ini
4,396.000 SIT kapitala. Skupna nominalna
vrednost delnic namenjenih javni prodaji je
61,638.000 SIT.
Nominalna vrednost delnice: nominalna
vrednost ene delnice je 2.000 SIT.
Prodajna cena delnice: prodajna cena
delnice je 2.632 SIT in je ista pri vpla~ilu z
lastninskimi certifikati dr‘avljanov.
Pri vpla~ilu z lastninskimi certifikati denacionalizacijskih upravi~encev se prodajna cena dolo~i tako, da se izhodi{~na cena
pove~a za koeficient rasti drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993 do dneva izdaje lastninskega certifikata denacionalizacijskemu
upravi~encu.
Pri pla~ilu v gotovini se prodajna cena
dolo~i tako, da se izhodi{~na cena pove~a
za koeficient rasti drobnoprodajnih cen od
1. 1. 1993 do dneva razpisa. Na dan 27. 7.
1995 zna{a 4.010 SIT. Kon~na cena delnic
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je odvisna od povpra{evanja in se lahko
oblikuje med 70 in 130% prodajne cene delnice.
Namen izdaje delnic: namen izdaje delnic je lastninsko preoblikovanje podjetja.
Podatki o dividendah: dru‘ba bo izpla~evala dividende v skladu s svojimi notranjimi pravili, o njeni vi{ini bo odlo~ala
skup{~ina delni~arjev. Delni~arji so upravi~enci do izpla~ila dividend od 1. 1. 1993.
Za~etek in konec vpisovanja in vpla~evanja delnic: vpisovanje in vpla~evanje delnic bo potekalo 30 dni od objave javnega
poziva v ~asopisu Delo, to je od 27. 7. 1995
do 26. 8. 1995.
Vpisna mesta: vpisno mesto za vpla~ila
z lastninskimi certifikati je na sede‘u podjetja, Kovinarska 4, Kamnik, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, vpisno mesto za vpla~ila z lastninskimi certifikati in gotovino pa
v prostorih Nove ljubljanske banke, Podru‘nice Kamnik, Glavni trg 10, Kamnik, od 8.
do 11. ure in od 14. do 17. ure, sreda od 15.
do 18. ure.
Tekstilna tovarna Svilanit Kamnik organizira in pripravlja javno prodajo delnic.
Prodajo vrednostnih papirjev za lastninske
certifikate bo izvajalo podjetje Svilanit, Kovinarska 4, Kamnik, za lastninske certifikate in gotovino tudi Nova ljubljanska banka,
Podru‘nica Kamnik, Glavni trg 10.
Prospekt bo na razpolago morebitnim
kupcem delnic na vseh vpisnih mestih v
~asu vpisovanja vrednostnih papirjev.
Dodatne informacije o delnicah in javni
prodaji, lahko kupci delnic dobijo pri Alenki ^as in Barbari Rems vsak delovni dan v
podjetju v ~asu trajanja javne prodaje, po
tel. 061/811-711.
Tekstilna tovarna
Svilanit Kamnik, d.d.

Razpisi delovnih mest
Ob-1781
Zavod Osnovna {ola Primo‘a Trubarja
La{ko na podlagi sklepa o potrebi po sklenitvi delovnega razmerja objavlja prosto delovno mesto
u~itelja [V – ‘enska
Kandidati morajo, poleg splo{nih, izpolnjevati {e naslednje pogoje: predmetna u~iteljica ali profesorica {portne vzgoje, opravljen strokovni izpit.
Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za nedolo~en ~as s polnim delovnim
~asom in pri~el z delom dne 1. 9. 1995.
Dolo~eno je 3-mese~no poskusno delo.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev po{ljite do 18. 8. 1995 na naslov
Osnovna {ola Primo‘a Trubarja La{ko, La{ko, Trubarjeva ulica 10.
Osnovna {ola Primo‘a Trubarja
La{ko
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Ob-1782
Upravni odbor podjetja IMP Tovarne Armatur, d.o.o., Ivan~na Gorica, Ljubljanska
cesta 43, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja podjetja.
Kandidati za navedeno delovno mesto
morajo poleg z zakonom dolo~enih pogojev, izpolnjevati {e naslednje:
– imeti VI/1 ali VII/1 stopnjo strokovne
izobrazbe organizacijske, strojne ali ekonomske usmeritve,
– obvladati nem{ki ali angle{ki jezik,
– imeti vodstvene sposobnosti,
– imeti 5 let delovnih izku{enj na vodilnih delovnih mestih,
– obvladati podro~je industrijskih armatur in imeti z rezultati preteklega dela dokazane sposobnosti,
– podati program razvoja podjetja.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje {tirih let oziroma do vpisa
lastninskega preoblikovanja podjetja v sodni register.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati
po{ljejo na naslov IMP Tovarna Armatur,
d.o.o., Ljubljanska ceta 43, Ivan~na Gorica,
v osmih dneh od dneva objave razpisa, z
navedbo “za razpis”.
Kandidate bomo o izbiri obvestili najkasneje v osmih dneh po sprejemu odlo~itve.”
IMP Tovarna armatur, d.o.o.
Ivan~na Gorica
Ob-1802
Nadzorni svet Izbira La{ko, d.d., La{ko,
Trubarjeva 4, razpisuje delovno mesto
direktorja
Kandidati morajo, poleg splo{nih, z zakonom dolo~enih pogojev, izpolnjevati {e
naslednje pogoje:
– da ima vi{jo strokovno izobrazbo ekonomske, komercialne ali druge ustrezne
smeri in najmanj {tiri leta delovnih izku{enj
v dejavnosti blagovnega prometa,
– da ima strokovne, organizacijske in
druge delovne sposobnosti za opravljanje
dela na delovnem mestu s pristojnostjo direktorja za dru‘be, zlasti za podro~je blagovnega prometa.
Mandat traja pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pri~akujemo v osmih
dneh po objavi razpisa na naslov:
Nadzorni svet, Izbira La{ko, d.d., Trubarjeva 4, La{ko.
O izidu razpisa bomo prijavljene kandidate obvestili v desetih dneh po odlo~itvi.
Izbira La{ko, d.d.
[t. 859
Ob-1748
Osnovna {ola [entvid, Ljubljana-[entvid, Pru{nikova 98, razpisuje delovno mesto
u~itelja glasbe za pouk na predmetni
stopnji
za nedolo~en ~as in za nepolni delovni
~as.
Za~etek zaposlitve: 1. september 1995.
Prijave sprejemamo 8 dni po objavi, na
prijave bomo odgovorili v 15 dneh po preteku roka za prijave.
Osnovna {ola [entvid

Razpisi
javnih nate~ajev
Ob-1733
Na podlagi dolo~il odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev prora~una Republike Slovenije
(Url. l. RS. {t. 58/94), uredbe o pristojbini
za vzdr‘evanje gozdnih cest (Ur. l. RS, {t.
38/94) odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev prora~una
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 19/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 19/94),
Ob~ina Vitanje v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije, OE Celje objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdr‘evalnih del na
gozdnih cestah na podro~ju Ob~ine
Vitanje v letu 1995.
1. Naro~nik: Ob~ina Vitanje
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sede‘u Ob~ine Vitanje in na
Zavodu za gozdove Slovenije, obmo~na
enota Celje, odsek za tehnologijo dela in
gozdne prometnice v Celju.
3. Predmet razpisa:
Redna in ob~asna vzdr‘evalna dela na
gozdnih cestah:
– grederiranje cesti{~a
– gramoziranje vozi{~a
– strojno ~i{~enje jarkov
– vzdr‘evanje objektov na gozdnih cestah
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,900.000 SIT
Naro~niki si pridr‘ujejo pravico spremeniti obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev sredstev (republi{ka sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti in drugih). Izvajalec v tem primeru ni opravi~en
do od{kodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo
Pri~etek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpolo‘ljivimi sredstvi: Zaklju~ek
del je v letu 1995. Dela se izvajajo po kvartalnih operativnih planih.
6. Merila za izbiro izvajalca
Reference za podro~je in obseg razpisanih del, ponudbena cena po enoti razpisanih
del, strojne in delovne kapacitete, pla~ilni
roki, fiksnost cen, garancijski roki in pripravljenost vklju~iti v kalkulacijo sodelovanje z uporabniki ceste.
7. Ponudbe na javni razpis predlo‘ite v
15 dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno Ob~ine Vitanje, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj” – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdr‘evalnih del na gozdnih cestah Ob~ine Vitanje. Na kuverti mora biti
naslov po{iljatelja.
8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obve{~eni.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obve{~eni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
Ob~ina Vitanje
Zavod za gozdove Slovenije
Obmo~na enota Celje
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Ob-1734
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93, 19/94) objavlja Ob~ina Vitanje
javni razpis
za oddajo del pri modernizaciji lokalne
ceste
A) Splo{ni pogoji
1. Naro~nik: Ob~ina Vitanje
2. Predmet razpisa: modernizacija lokalne ceste Ledinski graben
3. Naziv objekta: modernizacija ceste
Ledinski graben
4. Orientacijska
vrednost
objekta:
15,000.000 SIT
5. Lokacija objekta: Paka
6. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na naslovu: Ob~ina Vitanje, Vitanje
67, ob delavnikih od 7. do 9. ure. Kontaktna
oseba je tajnik Ob~ine Vitanje tel. 063/775042
7. Rok za pri~etek del je 15. 8. 1995
8. Rok za dokon~anje del je 10 dni
B) Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika
1. Ponudbena cena
2. Pla~ilni pogoji
3. Reference ponudnika
4. Garancijski rok
5. Ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naro~niku
6. Ponudba mora vsebovati elemente iz
12. to~ke ~lena odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93, 19/94).
C) Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati najkasneje do 11. ure, 3. 8. 1995 na
naslov: Ob~ina Vitanje, Vitanje 67, kjer bo
ob 11. uri v sejni sobi odpiranje ponudb.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako: “Ne odpiraj – ponudba – lokalne
ceste!”
Ponudniki bodo o izbiri obve{~eni v 8
dneh od dneva odlo~anja na Ob~inskem svetu ob~ine Vitanje.
@upan Ob~ine Vitanje
[t. 317/95
Ob-1735
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in {t. 19/94) objavlja
DP RRPS Trbovlje, Trg revolucije 12 naslednji
javni razpis
za ureditev platoja ‘age in ceste na
podro~ju pridobivalnega prostora
Rudnika rjavega premoga Kani‘arica
1. Investitor: DP Rudniki rjavega premoga Slovenije, p.o., Trbovlje, Trg revolucije 12
2. Predmet razpisa: Ureditev platoja ‘age in dostopne ceste na podro~ju pridobivalnega prostora Rudnika rjavega premoga
Kani‘arica
– pripravljalna dela
– cesta
– cesta in plato ‘age
– meteorna kanalizacija platoja ‘age in
ceste
– fekalna kanalizacija platoja ‘age
– vodovod
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– oporni zid platoja ‘age
– za{~itna ograja okoli platoja ‘age
– elektroinstalacije
3. Strokovne informacije, popis del in
situacijsko karto predvidenih del je mogo~e
dobiti pri podro~nem vodji investicij Mitrov Milenku, dipl. in‘. rud. na oddelku za
investicije DP RRPS, Trg revolucije 7, Trbovlje tel. 0601/22-144 int. 265 vsak dan od
6. do 9. ure.
4. Orientacijska vrednost naro~ila je
25,000.000 SIT.
5. Izvajanje del naj bi se za~elo v mesecu avgustu 1995 (po podpisu pogodbe) in
kon~alo v oktobru 1995.
6. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. ~lenom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naro~il.
7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– rok izdelave
– kvaliteta
– cene
– fiksnost cen
– pla~ilni pogoji
– reference
– mo‘nost kreditiranja
8. Rok za oddajo ponudbe je trideset koledarskih dni po objavi v Uradnem listu RS.
V primeru, da je trideseti dan, dela prosti
dan, se upo{teva prvi delovni dan po preteku trideset koledarskih dni. Ponudbe, oddane po po{ti veljajo za pravo~asne, ~e prispejo k naro~niku do zadnjega roka iz prvega
odstavka.
Ponudnik po{lje ponudbo na naslov: DP
RRPS Trbovlje, Trg revolucije 12. Ponudbe
naj bodo v zaprti kuverti z oznako “Ponudba – ne odpiraj!”
9. Javno odpiranje ponudb bo trideseti
koledarski dan, oziroma prvi delovni dan po
preteku trideset koledarskih dni po objavi v
Uradnem listu RS, ob 10. uri na oddelku za
investicije RRPS, Trg revolucije 7, v Trbovljah.
Poobla{~ene osebe ponudnikov, ki bodo
prisotne pri odpiranju ponudb, morajo imeti
ustrezno pooblastilo.
10. O izbiri najugodnej{ega ponudnika
bodo ponudniki obve{~eni v skladu s pravilnikom o na~inu in postopku oddaje del.
DP RRPS

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdr‘evalnih del na
gozdnih cestah na podro~ju Ob~ine
Pivka v letu 1995
1. Naro~nik: Ob~ina Pivka
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na sede‘u ob~ine in
na ZGS OE Se‘ana.
3. Predmet razpisa:
3.1. redna letna vzdr‘evalna dela (ro~no
in strojno ~i{~enje cevnih propustov in cestnega telesa, sanacija cevnih propustov, podpornih sten, obnova gramoznega sloja, gredanje, urejevanje in ~i{~enje bre‘in, obsekovanje grmovja...);
3.2. investicijsko vzdr‘evanje po letnem
planu (navoz gramoza, vgradnja propustov,
izdelava vto~nih glav...).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,166.968 SIT.
Investitor si pridr‘uje pravico spremeniti koli~inski in finan~ni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev sredstev (Republi{ka sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni upravi~en do od{kodninskega zahtevka.
5. Rok izvedbe del: pri~etek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpolo‘ljivimi
sredstvi. Zaklju~ek del je konec leta 1995.
Dela se izvajajo po operativnih planih, po
naro~ilu Zavoda za gozdove.
6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za podro~je in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto, strojne in delovne kapacitete, pla~ilni roki in fiksnost cen, garancijski roki, kakor tudi druge morebitne
ugodnosti.
7. Ponudbe: ponudba mora biti sestavljena v skladu z 12. ~lenom odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93). Ponudbe za
javni razpis predlo‘ite v 20 dneh po objavi
razpisa v sprejemno pisarno Ob~ine Pivka,
v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdr‘evalnih
del na gozdnih cestah Ob~ine Pivka”.
8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obve{~eni.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obve{~eni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Ob~ina Pivka
Zavod za gozdove Slovenije OE Se‘ana

[t. 61/95
Ob-1736
Na podlagi dolo~il odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev prora~una Republike Slovenije (Ur.
l. RS {t. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr‘evanje gozdnih cest (Ur. l. RS, {t. 38/94),
uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za
vzdr‘evanje gozdnih cest (Ur. l. RS, {t.
20/95), {t. 20/95), odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur.
l. RS, {t. 19/94) Ob~ina Pivka v sodelovanju
z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Se‘ana, Partizanska 49, Se‘ana (v nadaljevanju
ZGS OE Se‘ana) objavlja

[t. 383/95
Ob-1737
Na podlagi dolo~il odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93) in odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il
(Ur. l. RS, {t. 19/94) Javni zavod Pishiatri~na bolni{nica Vojnik objavlja
javni razpis
za nabavo fotokopirnega stroja
1. Naro~nik: Javni zavod Psihiatri~na
bolni{nica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik
2. Predmet razpisa: Izbira najugodnej{ega ponudnika za dobavo 1 kos fotokopirnega stroja CANON NP – 4050 + podstavek
NP – 4050
3. Orientacijska vrednost del zna{a
750.000 SIT
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4. Rok za oddajo ponudb je do 7. 8. 1995
do 12. ure.
5. Ponudniki morajo dostaviti svoje ponudbe v zaprti kuverti na naslov Javni zavod Psihiatri~na bolni{nica Vojnik, Celjska
cesta 37, Vojnik, z oznako “Ne odpiraj –
ponudba na javni razpis za dobavo fotokopirnega stroja.
6. Ponudbe naj bodo izdelane po sistemu
funkcionalnega klju~a.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma naslov ponudnika
– dokazilo o registraciji
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra~unom
– dinamiko realizacije pogodbe
– na~in obra~unavanja – pla~ila
8. Merilo za izbor najugodnej{ega ponudnika:
– cena
– na~in pla~ila
– dobavni rok
– prednost bo imel ponudnik, ki bo nudil
servis in vzdr‘evanje z originalnimi deli tudi po poteku garancijske dobe in najkraj{i
odzivni ~as.
9. Odpiranje ponudb bo 8. 8. 1995 ob
10. uri v prostorih Javnega zavoda.
10. O izboru bodo ponudniki pisno obve{~eni v 7 dneh od odpiranja ponudb.
[t. 383/95
Ob-1738
Na podlagi dolo~il odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93) in odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il
(Ur. l. RS, {t. 19/94) Javni zavod Psihiatri~na bolni{nica Vojnik objavlja
javni razpis
za nabavo ra~unalni{ke opreme
1. Naro~nik: Javni zavod Psihiatri~na
bolni{nica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik
2. Predmet razpisa: izbira najugodnej{ega ponudnika za dobavo ra~unalni{ke opreme
3. Specifikacija opreme:
4. kom osebni ra~unalnik EPC A-Open
4DX4-100V
– osnovna plo{~a ViDX4, VLB/ISA
486/DX4, 256kB Cache, 4 AT slots, 4 VLB
slots, SIS CHIPSET, LBA mode in PIO mode 3 MAX. del. spomin 128 MB, Green
Funkcije – proizvajalec A-Open
– procesor 486DX4-100 Mhz (3.3V) z
ventilatorjem in hladilnikom – proizvajalec
AMD
– 4 MB RAM, SIMM modul 72 pin proizvajalec A-Open
– disketna enota 3,5", 1,44 MB – Mitsumi
– trdi disk 420 MB, E-IDE, pod 12 ms,
75 Gs (izklop), MTBF 250.000ur – Conner
– grafi~ni pospe{evalnik L50 Cirrus Logic 5430 2MB, 32-bit VLB, max. res.
1280x1024 integriran E-IDe kontroler z I/O
kartico, podpira dva kanala E-IDE, 1 FDC,
2S, !P, !G, popolna podpora Green PC –
proizvajalec A-Open
– mini stolp ohi{je BG-85, 200 W, TUV
A-Test, priklju~ek za zaslon – A-Open
4 kom 15" SVGA barvni monitor, KFC
1506, lo~ljivost 1280x1024 NI – proizv.
KFC
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4 kom tipkovnica Chery G-83 6000,
SLO, razporeditev znakov v skladu s kodno
tabelo 852 (Latin 2) – proizvajalec Cherry
4 kom mi{ka Logitec Pilot (tri tipke) s
podlogo in prilo‘enimi gonilniki za DOS in
Windows – proizvajalec Logitec
4 kom mre‘na kartica ethernet DE-250
CT vgrajene v ra~unalnike – proizv. D-Link
4 kom za{~itni filter SPACE 14/15", kristalen, 12 plasten, antistati~en, antiradiacijski antireflekti~en – proizvajalec Space.
5 kom licen~na programska oprema
vklju~no z instalacijo
– MS-DOS 6.22 3.5", DSP
– Windows 3.1 / 3,5" EE, DSP
– Works for Windows 3.0 / 3,5" Euro –
proizvajalec Microsoft
4 kom tiskalnik LQ-570+ (s potisnim
traktorjem), 24 igli~ni, A4, 269 z/s, ESC P2 proizvajalec EPSON
1 kom tiskalnik INk-Jet HP DJ 320 ASF,
300dpi z podajalcem papirja + Colour Upgrade Kit for DeskJet + Color Ink Cartidge
for DJ 320 – proizvajalec HP
1 kom prenosni osebni ra~unalnik Notebook
– model NB-403 CS DX2/66, Multimedia
– 4 MB RAM, 250 MB HDD, 1,44 MB
FDD, 10,3" display, barvni ekran, 2x izmenjljiva baterija 3–4 ure, priklju~ki: 1x
SER, 1x PAR, 1x VGA, 1x zunanja tipkovnica, 1x audio IN 1x audio OUT, 1x mikrofon, PCMCIA 2.0, torbica, napajalnik, sledilna kroglica na sprednji strani – proizvajalec PHILIPS
1 kom DE650CT PCMCIA adapter za
priklju~itev na lokalno mre‘o proiz. D-Link
1 kom dodatni spominski modul 4 MB
za Philips
1 kom raz{iritev trdega diska na 340 MB
za Philips
1 kom eksterni modem ZYXEL U1496e,
14.400 proizvajalec Zyxel.
V ceni je potrebno upo{tevati ves priklju~ni material, elektro, mre‘a ter priklju~itev s preizkusom delovanja na licu mesta.
4. Orientacijska vrednost del zna{a
1,800.000 SIT
5. Rok za oddajo ponudb je do 7. 8. 1995
do 12. ure.
6. Ponudniki morajo dostaviti svoje ponudbe v zaprti kuverti na naslov Javni zavod Psihiatri~na bolni{nica Vojnik, Celjska
cesta 37, Vojnik, z oznako “Ne odpiraj –
ponudba na javni razpis za dobavo ra~unalni{ke opreme”
7. Ponudbe naj bodo izdelane po sistemu
funkcionalnega klju~a.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma naslov ponudnika
– dokazilo o registraciji
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra~unom
– dinamiko realizacije pogodbe
– na~in obra~unavanja – pla~ila
– na~in servisiranja, odzivni ~as
9. Merilo za izbor najugodnej{ega ponudnika:
– cena
– na~in pla~ila
– dobavni rok
– prednost bo imel ponudnik, ki bo nudil
servis in vzdr‘evanje z originalnimi deli tudi po poteku garancijske dobe in najkraj{i

odzivni ~as.
10. Odpiranje ponudb bo 9. 8. 1995 ob
10. uri v prostorih Javnega zavoda.
11. O izboru bodo ponudniki pisno obve{~eni v 7 dneh od odpiranja ponudb.
Psihiatri~na bolni{nica Vojnik
[t. 1-012-2/95
Ob-1739
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94), objavljamo
javni razpis
za nabavo in monta‘o opreme v vzgojno
izobra‘evalnih in vzgojnovarstvenih
zavodih Ob~ine Kr{ko
1. Investitor: Ob~ina Kr{ko, CK@ 14,
Kr{ko.
2. Predmet razpisa: dobava in monta‘a
opreme v vzgojnoizobra‘evalnih in vzgojnovarstvenih zavodih Ob~ine Kr{ko.
3. Orientacijska vrednost: 18,000.000
SIT.
4. Predvideni rok zaklju~ek del: 30. 8.
1995.
5. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika:
– ponudbena cena;
– pla~ilni pogoji (kompenzacija, fiksnost
cen);
– rok izvedbe;
– strokovna usposobljenost izvajalca in
reference s podro~ja del;
– realnost ponudbe;
– druge ugodnosti.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ponudnika;
– dokazilo o registraciji;
– ceno za nabavo in monta‘o z vklju~enim prometnim davkom (naro~nik ne nudi
avansa);
– pla~ilne pogoje in rok izvedbe (najkasneje do 30. 8. 1995);
– dokazilo (listo referenc o ‘e opravljenih podobnih delih ter za katerega naro~nika so bila opravljena dela);
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upo{teval pogoje naro~nika;
– vzorec pogodbe;
– datum do katerega velja ponudba;
– pisno izjavo, da bo investitorju ob podpisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti; rokov, kvalitete, garancije in odpravo pomanjkljivosti v garancijskih rokih
predal garancijo banke v vrednosti 10%
vrednosti pogodbenih del;
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku.
7. Ponudba mora vsebovati podatke, ali
bo ponudnik izvr{il obveznosti sam ali s
podizvajalci, ter podatke o podizvajalcih in
obsegu del, ki bi ga le-ti izvajali.
Ponudba mora vsebovati garancijske pogoje za opremo ter spisek servisov v Republiki Sloveniji.
8. Naro~nik si pridr‘uje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb, ki niso v
skladu z razpisno dokumentacijo, da ne izbere nobenega ponudnika ali se odlo~i le za
delni nakup opreme. V primeru ve~jih medsebojnih odstopanj v ponudbenih cenah razli~nih vrst opreme si naro~nik pridr‘uje pravico do izbire dveh ali ve~ najugodnej{ih
ponudnikov (po vrsti opreme).
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9. Ponudniki lahko dvignejo potrebno
razpisno dokumentacijo za izdelavo prijave
na naslovu: Ob~ina Kr{ko, CK@ 14, Kr{ko,
tel. {t. 0608-22-771, vsak delovni dan od 8.
do 11. ure do vklju~no petega dne po objavi
tega razpisa (kontaktni osebi: Zupan~i~ Vlasta in Rau{l Milka). Razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo na osnovi predhodne predlo‘itve dokazila o vpla~ilu
20.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih naka‘ejo na ‘iro ra~un 5100-630-13042 Ob~ina Kr{ko prora~un – javni razpis.
10. Naro~nik si pridr‘uje pravico mo‘nosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnej{ega gospodarjenja s prora~unskimi sredstvi.
11. Rok oddaje ponudb in odpiranje ponudb: veljavne so vse ponudbe, ki pridejo
po po{ti ali jih ponudniki vro~ijo osebno na
vlo‘i{~u do vklju~no dvanajstega dne po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
do 10. ure. Ponudbe prispele po tej uri bodo
zavrnjene. Kolikor pride ta dan na dela prosti dan, se prenese rok na prvi naslednji
delovni dan.
Ponudbe se oddajo v zape~ateni kuverti
z oznako: “Ponudba za opremo O[ in VVZ
v Ob~ini Kr{ko – ne odpiraj”, na naslov:
Ob~ina Kr{ko, CK@ 14, Kr{ko.
Odpiranje ponudb bo opravljeno isti dan
ob 11. uri v sejni sobi D Ob~ine Kr{ko.
12. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.
13. Ponudniki bodo obve{~eni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ob~ina Kr{ko
Ob-1740
Ob~ina Naklo, Kranjska cesta 1, na podlagi dolo~il odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur.
l. RS. {t. 35/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izvedbo investitorskega in‘eniringa za
gradnjo prizidka k objektu Osnovne {ole
Naklo
1. Investitor je Ob~ina Naklo, Kranjska
cesta 1, Naklo.
2. Predmet razpisa: izvedba investitorskega in‘eniringa (v skladu z dolo~ili Zakona o graditvi objektov) za gradnjo prizidka
k objektu Osnovne {ole Naklo in sicer:
– predhodna in organizacijska dela, ki
zajemajo pridobitev lokacijske dokumentacije s soglasji z organizacij geodetskih izmer in pridobitvijo lokacijskega dovoljenja;
– zbiranje podatkov za sestavo projektne naloge za vse vrste tehni~ne dokumentacije, koordinacija pri izdelavi tehni~ne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja;
– vse izvedbene faze do oddaje objekta
naro~niku vklju~no z nadzorom.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,900.000 SIT.
4. Predvideni rok pri~etka in dokon~anja
del:
pri~etek del: predvidoma 15. 8. 1995
dokon~anje del: v letu 1997
5. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika:
– cena in pla~ilni pogoji,
– reference (kadri, opremljenost)
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– potrjeni razpisni pogoji,
– finan~na sposobnost ponudnika, registracija in opravilna sposobnost.
6. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba za investitorski in`eniring – Prizidek k Osnovni {oli Naklo.” je
potrebno oddati v zape~ateni kuverti na naslov: Ob~ina Naklo, Kranjska cesta 1, Naklo.
7. Rok za oddajo ponudb je do 11. 8.
1995 do 10. ure.
8. Odpiranje ponudb bo 11. 8. 1995 ob
11. uri v prostorih Ob~ine Naklo. O izbiri
najugodnej{ega ponudnika bo vse udele‘ence razpisa komisija obvestila v 14 dneh po
odpiranju ponudb.
9. Razpisa se lahko udele‘ijo ponudniki,
ki jim je bila priznana usposobljenost na
osnovi javnega razpisa Ministrstva za {olstvo in {port za predhodno ugotavljanje sposobnosti za opravljanje storitev svetovalnega (investitorskega) in‘eniringa pri uresni~evanju programa investicij v {olski prostor
za leto 1994/1995.
Razpisne pogoje in vse ostale podatke v
zvezi z javnim razpisom lahko dobite v prostorih Ob~ine Naklo, Kranjska cesta 1, Naklo. Potrjeni razpisni pogoji so sestavni del
ponudbe.
Komisija bo upo{tevala le ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem tega razpisa.
Ob~ina Naklo

javni razpis
za izkop jarka in polo‘itev cevi za
aktiviranje vrtin M-1/94 in M-2/94 v vasi
Marin~ki
1. Predmet razpisa je: izkop jarka in polo‘itev cevi od vrtin do komandne stavbe.
2. Investitor je: Vodovodni odbor Rob –
Velike La{~e pri ob~ini Velike La{~e.
3. Okvirna skupna vrednost na~rtovane
investicije je ca. 2,500.000 SIT
Okvirni termin izvedbe je: jesen 1995.
4. Vso potrebno dokumentacijo in pojasnila lahko zainteresirani dobijo na Ob~ini
Velike La{~e ali pri Koro{ec Silvu (tel. 781082).
5. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika so: rok izvedbe, reference ponudnika, cena izdelave in pogoji pla~ila, usposobljenost ponudnika, ostale ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik.
6. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, in sicer po po{ti
ali osebno na naslov: Ob~ina Velike La{~e,
Velike La{~e 15, Velike La{~e.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z napisom na vidnem mestu: “Za javni
razpis za izbor izvajalca za izkop jarka in
polo`itev cevi” – Ne odpiraj.
Odpiranje ponudb bo javno, o datumu
odpiranja bodo ponudniki naknadno obve{~eni.
O izboru bodo ponudniki obve{~eni v
roku 7 dni po izbiri.
Ob~ina Velike La{~e

[t. 592/95
Ob-1741
Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, {t. 80/94) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in
19/94) objavlja Ob~ina Velike La{~e
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega ponudnika za
opravljanje prevozov osnovno{olskih
otrok v Ob~ini Velike La{~e v {olskem
letu 1995/96
1. Naro~nik: Ob~ina Velike La{~e, Velike La{~e 15, Velike La{~e.
2. Predmet razpisa so prevozi osnovno{olskih otrok za osnovno {olo Primo‘a Trubarja, Velike La{~e in podru‘ni~ne {ole Karlovica, Rob, Turjak.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Ob~ini Velike La{~e.
4. Merila za izbor najugodnej{ih ponudnikov so:
– cena za razpisane prevoze,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Prevozi se bodo opravljali v {olskem
letu 1995/96.
6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za {olske prevoze” na
naslov: Ob~ina Velike La{~e, Velike La{~e
15, Velike La{~e.
7. O datumu odpiranja ponudb bodo ponudniki naknadno obve{~eni.
[t. 592/95
Ob-1742
Na podlagi dolo~il odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94)
objavlja Ob~ina Velike La{~e

[t. 353-3/95

Ob-1743

Javni razpis
za izbiro izvajalca izgradnje mostu na
Poleni
1. Naro~nik Ob~ina Me‘ica
2. Predmet razpisa – izgradnja mostu na
Poleni
3. Razpisna dokumentacija je na vpogled
na Ob~ini Me‘ica
4. Pribli‘na vrednost del je 1,4 mio SIT
5. Pri~etek del bo predvidoma 1. 8. 1995,
dokon~anje del 1. 9. 1995.
6. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe reference, cena, rok izvedbe.
7. Rok za oddajo ponudbe 15 dni od objave.
8. O izidu razpisa bodo vsi ponudniki
obve{~eni v roku 15 dni po preteku razpisa.
Ob~ina Me‘ica
[t. sl/95
Ob-1744
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93 in 19/94) [portna zveza ob~ine Kamnik objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega ponudnika za
izgradnjo objekta (Bistro v [portni
dvorani)
1. Naro~nik: [portna zveza ob~ine Kamnik, Kajuhova pot 12, p.p. 16, Kamnik
2. Predmet razpisa: Izgradnja objekta –
Bistro v [portni dvorani
3. Razpisna dokumentacija:
Vsa potrebna dokumentacija je ponudnikom na voljo vsak delovni dan po objavljenem razpisu v prostorih [portne zveze ob~i-

[t. 42 – 21. VII. 1995
ne Kamnik, Kajuhova pot 12, Kamnik, od 8.
do 12. ure. Kontaktna oseba: Mira Resnik
4. Orientacijska vrednost naro~ila:
4,000.000 SIT
5. Rok izvedbe:
– predvideni pri~etek del: 10. avgust
1995
– dokon~anje del: 30. september 1995
6. Merila za izvedbo najugodnej{e ponudbe:
– kvaliteta in rok izvedbe
– ponujena cena in pla~ilni pogoji
– reference
– dodatne ugodnosti ponudnika
7. Rok za oddajo ponudb:
– 10 dni od objave razpisa.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo objekta – bistro v [D” na naslov:
[portna zveza ob~ine Kamnik, Kajuhova pot
12, p.p. 16, Kamnik.
8. Odpiranje ponudb:
Ponudbe se bodo odpirale enajsti dan po
dnevu objave javnega razpisa v prostorih
[portne zveze Ob~ine Kamnik ob 12. uri.
9. Obvestilo o izbiri:
Ponudniki bodo o izbiri obve{~eni v osmih dneh po odpiranju ponudb.
[portna zveza ob~ine Kamnik
[t. 20/95

Ob-1797

Javni razpis
ekolo{ko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana za
dodeljevanje kreditov za zmanj{anje
onesna‘evanja zraka – pilotna faza –
Maribor
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje kreditov Ekolo~ko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana (ERSRS) za
zmanj{anje onesna‘evanja zraka. Krediti so
namenjeni za sofinanciranje celovitih sanacijskih posegov na ogrevalnih sistemih porabnikov, ki bodo omogo~ili fizi~nim in
pravnim osebam prehod z ogrevanja na premog, drva ali te‘ko kurilno olje na daljinsko
ogrevanje, ogrevanje z zemeljskim plinom
ali s teko~im naftnim plinom. Iz razpisanih
sredstev bo mogo~e financirati vsa dela in
nakupe opreme, potrebna za:
– priklju~itev na plinsko ali vro~evodno
omre‘je (kjer ni omre‘ja, namestitev in priklju~itev rezervoarja za teko~ naftni plin),
– usposobitev kotlovnice ali toplotne postaje, vklju~no z odvodom dimnih plinov,
– notranje instalacije v objektu, vklju~no z ogrevalnimi telesi.
Razpis je omejen na obmo~je Maribora
kot pilotna faza vseslovenskega projekta z
istim namenom.
2. Vi{ina razpisanih sredstev
Vi{ina razpisanih sredstev po tem razpisu zna{a 250 milijonov SIT.
3. Pogoji kreditiranja
a) usposobljenost kandidata
Sredstva iz tega razpisa bo mogo~e uporabiti za investicije iz prvega ~lena tega razpisa za objekte ali dele objektov na obmo~ju, za katerega velja odlok o varstvu zraka
na obmo~ju Ob~ine Maribor, objavljen v
Medob~inskem uradnem vestniku 10/92
(Mestna ob~ina Maribor, Ob~ine Duplek,
Star~e, Ra~e-Fram).
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Do pridobitve kredita po tem razpisu so
upravi~eni:
– lastniki objektov,
– najemniki ali upravljalci objektov s pisnim dovoljenjem lastnika,
– o‘ji dru‘inski ~lani upravi~encev iz
predhodnih alinej, ~e ‘ivijo z upravi~encem
v skupnem gospodinjstvu – s pisnim dovoljenjem lastnika (zakonec, oseba s katero
upravi~enec ‘ivi v dalj ~asa trajajo~i ‘ivljenjski skupnosti, njuni otroci oziroma posvojenci, star{i ter posvojitelji).
Za kredit za posamezno investicijo lahko zaprosi tudi ve~ upravi~encev, pri ~emer
skupna vi{ina tako odobrenih kreditov ne
more prese~i 80% predra~unske vrednosti.
Kredit lahko pridobijo fizi~ne osebe, katerih povpre~no izpla~ilo neto pla~e je v
vsakem od zadnjih treh mesecev presegalo
{tirikratni mese~ni obrok odpla~ila zapro{enega kredita ali imajo druge redne vire dohodkov v enaki vi~ini ter ob sklenitvi kreditne pogodbe pridobijo ustrezno zavarovanje – praviloma zavarovanje zavarovalnice
Triglav, ki jo je ERSRS izbral na razpisu.
Kredit lahko pridobijo pravne osebe, ki
ob sklenitvi kreditne pogodbe pridobijo ustrezno zavarovanje – praviloma ban~no garancijo za ERSRS sprejemljive banke.
b) finan~ni pogoji kreditiranja
S krediti ERSRS je mogo~e financirati
do 80% predra~unske vrednosti investicij iz
prvega ~lena. Najvi~ji posami~ni kredit zna{a za fizi~ne osebe 800.000 SIT, za pravne
osebe pa 8 mio SIT.
Krediti fizi~nim osebam bodo praviloma
dodeljeni za dobo do 3 leta. Do kreditov z
odpla~ilno dobo do 6 let imajo pravico upravi~enci, pri katerih je se{tevek osnov za
dolo~itev dohodnine vseh ~lanov gospodinjstva ni‘ji od dvakratne povpre~ne slovenske pla~e zaposlenih za isto leto (povpre~na pla~a za leto 1994 : 1,135.416 SIT,
za leto 1993 : 905.184 SIT).
Krediti pravnim osebam bodo dodeljeni
za dobo do 10 let.
Anuitete se bodo vra~ale mese~no, pri
~emer mese~na anuiteta za fizi~ne osebe ne
sme biti ni‘ja od 5000 SIT (za pravne osebe
50.000 SIT) in ne vi{ja od 25% povpre~nih
rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih.
Pri obra~unu anuitet se bo uporabljal konformni na~in izra~una, s praviloma polletnim spreminjanjem anuitet.
Krediti bodo obra~unavani v tolarski
protivrednosti DEM (ob dodelitvi kredita
nakupni te~aj Banke Slovenije, ob odpla~evanju prodajni te~aj BS), z obrestno mero,
ki bo dolo~ena kot 6-mese~ni LIBOR (London Interbank Offered Rate), pove~an za
dve odstotni to~ki. Obrestna mera se bo prilagajala spremembam LIBOR dvakrat letno.
c) ostale dolo~be
Pogoj za odobritev kredita za prehod na
daljinsko ogrevanje ali zemeljski plin je pridobitev izjave upravljalca omre‘ja daljinskega ogrevanja ali zemeljskega plina, da je
priklju~itev objekta mo‘na v roku 3 mesecev. Odobritev kredita za prehod na teko~i
naftni plin je mogo~a samo na obmo~jih,
kjer v prihodnjih treh letih ni predvidena
izgradnja vro~evodnega ali plinovodnega
omre‘ja, kar z izjavo potrdi Komunalna direkcija.

Kreditojemalec se bo ob podpisu pogodbe obvezal, da bo vsa dela opravil skladno z
veljavnimi predpisi. Nespo~tovanje tega dolo~ila pomeni nenamensko porabo sredstev.
Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal
za primer navajanja neresni~nih navedb v
prijavi ali za nenamensko porabo sredstev
takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan od dneva dodelitve kredita po zakonskih zamudnih obrestih. Ta klavzula ne izklju~uje mo‘nosti, da ERSRS proti takemu
kreditojemalcu uporabi tudi druga pravna
sredstva.
4. Vsebina vloge
Vloga kandidata mora vsebovati:
Ime, naslov in rojstne podatke kandidata, telefonske {tevilke;
Dokazilo o lastni{tvu objekta ali enote
(Z.K. izpisek ali overovljena kupoprodajna
pogodba ali odlo~ba o denacionalizaciji), za
katero bo kredit porabljen ali registrirano
najemno pogodbo s pisnim dovoljenjem
lastnika za nameravan poseg;
Potrdilo o priglasitvi del oziroma gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom o graditvi objektov;
Izjavo Plinarne oziroma Toplotne oskrbe Maribor (TOM), da je priklju~itev na
omre‘je mo‘na v roku 3 mesecev (za priklop na enega od teh omre‘ij);
Predra~un izbranega izvajalca del (3
neodvisne predra~une za kredite nad
800.000 SIT), izdelanega na osnovi zakonsko opredeljene projektne dokumentacije,
katere ustreznost potrdi upravitelj omre‘ja,
s popisom del in materiala ter navedbo odgovorne osebe za izvedbo del in izjavo, da
bodo vsa dela kon~ana najkasneje v treh
mesecih od nakazila prvih 60% kredita;
Dokazila o za ERSRS sprejemljivem zavarovanju kredita – praviloma ban~no garancijo ene od desetih kapitalsko najmo~nej{ih bank, delujo~ih v Sloveniji (samo
pravne osebe);
Potrdilo o sklenitvi zavarovanja pri zavarovalnici Triglav (samo fizi~ne osebe);
Obrazce za administrativno prepoved,
vklju~no s potrdilom o povpre~ni vi{ini dohodkov in ‘e obstoje~ih odpla~il kreditov
za zadnje 3 mesece (samo fizi~ne osebe);
Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji.
Vloga kandidata lahko vsebuje ~e:
Izjavo, da je se{tevek osnov za dolo~itev
dohodnine vseh ~lanov gospodinjstva ni‘ji
od dvakratne popre~ne slovenske pla~e zaposlenih za isto leto, z dokazilom – zadnjimi odlo~bami o dohodnini za vse ~lane gospodinjstva za isto leto (za dodelitev kredita
do 6 let);
Izjavo Komunalne direkcije, da objekt
le‘i na obmo~ju, kjer v prihodnjh treh letih
ni predvideno vro~evodno oziroma plinsko
omre‘je (obvezno za prijavitelje projektov
za prehod na teko~ naftni plin).
5. Informiranje kandidatov
Razpisna dokumentacija je kandidatom
na voljo v vseh poslovalnicah Nove kreditne banke Maribor (NKBM), ki jo je za
opravljanje administrativnih opravil pri dodeljevanju in spremljanju kreditov na osnovi javnega razpisa izbral ERSRS.
Dodatne informacije lahko dobijo zainteresirani pri poobla~~enih delavcih te
banke.
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6. Rok in na~in prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od
1. 9. 1995 dalje. Razpis velja do porabe
razpisanih sredstev, vendar najkasneje do
30. 11. 1995.
Kandidat osebno vlo‘i vlogo z vsemi dokazili na okencu NKBM, poslovalnice Dravska 9.
7. Postopek sprejemanja vlog
Kandidat s pomo~jo uslu‘bencev NKBM
izpolni obrazec “Vloga za odobritev kredita
ERSRS” in prilo‘i vsa dokazila, zahtevana
v 4. ~lenu tega razpisa. ^e kandidat ne predlo‘i vseh zahtevanih dokazil, NKBM vlogo
vrne kandidatu in ga informira o potrebnih
dopolnitvah.
Stro{ke obdelave in spremljanja vlog
NKBM zara~una kandidatu po ceniku, usklajenem z ERSRS.
8. Dodelitev in vra~anje kreditov
Kreditne pogodbe sklepa NKBM v imenu in za ra~un ERSRS s kandidatom takoj,
oziroma najkasneje v enem tednu po predlo‘itvi vseh zahtevanih dokazil. Kreditojemalec sklene kreditno pogodbo takoj, oziroma v roku 10 dni po dnevu, ko mu je
NKBM poslala priporo~eno po~iljko z obvestilom o dodelitvi kredita. ^e kandidat
pogodbe ne sklene v tem roku, se smatra, da
je odstopil od vloge.
V petih delovnih dneh po odobritvi kredita NKBM na ‘iro ra~un izbranega izvajalca del naka‘e sredstva v vi{ini 60% odobrenega zneska.
Preostalih 40% odobrenega zneska
NKBM naka‘e na ‘iro ra~un izvajalca v
petih delovnih dneh po predlo‘itvi prevzemnega zapisnika, s katerim upravljalec plinovodnega ali vro~evodnega omre‘ja potrdi
prevzem priklju~ka. Pri prehodu na teko~
naftni plin velja kot dokazilo zapisnik tehni~nega pregleda, ki ga opravi za to poobla{~ena oseba.
^e kreditojemalec v treh mesecih ne dostavi dokazila iz prej{njega odstavka, ga
NKBM pisno obvesti o prekora~itvi roka. V
primeru upravi~enih razlogov lahko kreditojemalec v roku 14 dni po preteku trimese~nega roka pisno zaprosi ERSRS za podalj{anje roka za predlo‘itev dokazil. ^e se
ne odzove na obvestilo NKBM ali ~e ERSRS
ne odobri podalj{anja roka za predlo‘itev
dokazil, pravica do preostalih 40% odobrenega zneska kredita zapade, hkrati pa zaradi
nenamenske porabe sredstev ERSRS lahko
spro‘i postopek za takoj{nje vra~ilo dotlej
izpla~anih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stro{ki izterjave.
Po ~rpanju celotnega odobrenega zneska
ali po ~rpanju 60% odobrenega zneska in
zapadlosti pravice do preostanka po dolo~ilih predhodnega odstavka, banka prenese
kredit v odpla~ilo in pri~ne z zara~unavanjem mese~nih anuitet kreditojemalcu.
9. Postopek za prito‘bo
V kolikor se kandidat ne strinja s postopki dodeljevanja kredita in nesporazuma
ne uspe razre~iti z vodjem projekta APAP v
NKBM, lahko v desetih dneh po zavrnitvi
vloge vlo‘i pisno prito‘bo na Upravni odbor Ekolo{ko razvojnega sklada, Ljubljana,
Trg republike 3, v kuverti z napisom – Projekt APAP – prito‘ba. Upravni odbor na
prito‘bo pisno odgovori v roku 15 dni po
prejemu prito‘be in o odlo~itvi obvesti vla-
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gatelja. ^e se vlagatelj ne strinja z odlo~itvijo upravnega odbora, se lahko v roku deset dni po prejemu odgovora pisno prito‘i
na drugostopenjski prito‘beni organ, pri ~emer se smiselno uporabijo predpisi, veljavni za izvedbo javnih naro~il.
Ekolo{ko-razvojni sklad RS, d.d.,
Ljubljana

D. Tiskalniki
– 7 kos tiskalnik HP Laserjet 4L
– 2 kos tiskalnik HP Laserjet 4V
2. Ponudba mora vsebovati naslednje postavke, urejene v na{tetem vrstnem redu:
I. Skupni del:
1. Krovna izjava
Vse gradivo v ponudbi, razen tehni~ne
dokumentacije, mora biti o{tevil~eno. Krovna izjava mora biti ‘igosana in podpisana s
strani odgovorne osebe ponudnika ter mora
vsebovati:
– navedbo {tevila strani, ki sestavljajo
ponudbo,
– izjavo ponudnika, da vse fotokopije
dokumentov, ki so prilo‘eni v ponudbi, ustrezajo originalom,
– izjavo ponudnika, da vse navedbe, ki
jih je podal v svoji ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju.
2. obrazca BON 1 (izdan za leto 1994) in
BON 2 oziroma BON 3, ki pa morata biti
izdana po 1. juliju 1995.
3. izjavo ponudnika, da bo v roku treh
dni po pozivu dostavil na preizkus naprave,
ki so predmet ponudbe.
4. izjavo o dol‘ini garancijskega roka
(za‘eljeno 2 leti) in o ostalih garancijskih
pogojih (odzivni ~as, ~as popravila itd.) ter
‘ivljenski dobi ponujene opreme.
5. vzorec pogodbe
II. Po posameznih to~kah ponudbe:
1. ceno za posamezno enoto (instalirano
in preizku{eno) z vklju~enim prometnim
davkom fco lokacija kon~nega uporabnika,
priznane popuste in ostale komercialne pogoje. Pri dolo~itvi cene upo{tevajte, da se
bo pla~ilo izvedlo v roku 15 dni po dobavi
vse opreme in po dostavitvi naro~niku vse
spremljajo~e dokumentacije. Veljavnost ponudbe, t.j. do podpisa pogodbe, mora biti
vsaj 30 dni po datumu odpiranja ponudb.
2. dobavni roki za ponujeno opremo;
3. za ponujeno opremo mora ponudnik
prilo‘iti vse zahtevane dokumente v skladu
z dolo~ili v navodilu “Navodilo za izdajanje
in prena{anje atestov o ustreznosti, ki se
nana{ajo na proizvode in o priznanju poro~il o preizkusih, izdanih v tujini” (Ur. l. RS,
{t. 21/94) in v odredbi “Odredba o obvezni
dobaviteljevi deklaraciji o ustreznosti naprav in opreme informacijske tehnologije in
elektri~nih pisalnih strojev” (Ur. l. RS, {t.
50/94);
4. tehni~no gradivo ponujene opreme in
druge podatke, ki jih ponudnik ocenjuje za
pomembne.
Za ponudbe, ki ne bodo urejene v skladu
s temi zahtevami, si naro~nik pridr‘uje pravico, da take ponudbe izlo~i iz nadaljne
obravnave.
3. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– popolna ustreznost tehni~nim zahtevam,
– izpolnjevanje pogojev, navedenih v
tem razpisu
– status ponudnika, njegovo finan~no
stanje, kadrovske zmogljivosti in poslovne
povezave s podro~ja ponudbe
– rezultati morebitnega testiranja ponujene opreme

[t. 037-7/95
Ob-1791
Ob~ina Piran, Tartinijev trg 2, na podlagi 20. ~lena zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, {t. 48/90, 34/91, 30/92 in
7/93), na podlagi 2. ~lena odredbe o postopku izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94), ter
na podlagi letnega plana ob~ine objavlja
javni razpis
za nabavo ra~unalni{ke opreme
1. Predmet razpisa je nakup ra~unalni{ke opreme po naslednji specifikaciji:
A. 10 kosov ra~unalnikov PC z naslednjimi elementi:
– procesor 80486/100 Mhz, 256 Kb Cache, INTEL
– osnovna plo{~a z vodilom PCI
– RAM 16 MB, 72 pin s kontrolo paritete
– gibki disk 1,44 MB,
– trdi disk 850 MB - EIDE
– EIDE kontroler & I/O (2S/1P) - PIO 4
in disk mirroring
– VGA 1Mb Accelerator PCI
– barvni monitor 15" LR NI 1024*768
256 barv
– ohi{je
– SLO tipkovnica - LATIN 2, CHERRY
G81
– mre‘na kartica 3COM Etherlink III TP
– Microsoft mouse 2.0,
– podloga za mi{ko
– licen~na MS-DOS 6.2 in WFW 3.11EE
– kompatibilno z OS2/Warp
B. 1 kos notebook z naslednimi elementi:
– procesor 80486 DX2 ali DX4
– RAM 8 MB,
– gibki disk 1,44 MB,
– trdi disk vsaj 340 MB,
– vgrajena sledilna kroglica
– PCMCIA tip II ali III slot
– PCMCIA fax modem kartica
– PCMCIA mre‘na kartica 3COM Etherlink III - TP
– barvni display resolucije 800*600 pri
256 barvah
– grafi~ni pospe{evalnik z 1Mb video
RAM
– paralelni, serijski, VGA in priklju~ek
za tipkovnico
– Microsoft mouse 2.0
– podloga za mi{ko
– licen~na MS-DOS 6.2 in WFW 3.11EE
– Docking station
C. 1 kos DAT 8/16 Gb eksterni s pripadajo~o programsko opremo in kontrolerjem
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– tehni~ne lastnosti ponujene opreme
– komercialni pogoji (garancijski pogoji, dobavni roki, razmerje cena/kvaliteta, popusti, zdru‘ljivost z obstoje~o opremo v
upravi ob~ine)
– pokritost podro~ja uporabe opreme s
servisiranjem.
4. Orientacijska vrednost naro~ila je
4,800.000 SIT.
5. Komisija bo upo{tevala vse ponudbe,
ki bodo sprejete najkasneje 14. dan po objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure, na naslovu: Ob~ina Piran, Piran, Tartinijev trg 2.
Ponudb, ki bodo prispele po navedenem roku, komisija ne bo obravnavala, ne glede na
~as oddaje in jih nepregledane vrnila po{iljatelju. Ponudba mora biti v zape~ateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba”
in “Javni razpis za ra~unalni{ko opremo”.
6. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po poteku roka za sprejem ponudb, ob 11.
uri v mali sejni dvorani Ob~ine Piran, Tartinijev trg 2. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje. ^e je predstavnik ponudnika prisoten na javnem odpiranju ponudb ter ne podpi{e zapisnika o
odpiranju ponudb oziroma ne da pripomb
na ta zapisnik, bo naro~nik smatral, da je ta
ponudnik odstopil od ponudbe.
7. Vse potrebne podatke in razlage za
izdelavo ponudbe lahko zainteresirani ponudniki dobijo osebno ali po telefonu pri
Iztoku Pero{i, vsak delovni dan od 8. do 9.
ure, telefon 066/746-201 na naslovu naro~nika.
8. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Ob~ina Piran
[t. 0042/32-308/35-95
Ob-1776
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, [tefanova 2, objavlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za nabavo vozila za prevoz goriva
1. Predmet razpisa je nakup posebnega
vozila za prevoz letalskega goriva po slede~i specifikaciji:
– pogon na sprednjo in zadnjo os za terensko vo‘njo
– prostornina rezervoarja 5000 l
– sistem za polnjenje malih letal in helikopterjev
– hitrost polnjenja ca. 200 l/min.
– vozilo mora biti izdelano v skladu s
predpisi za delo z vnetljivimi snovmi in za
delo na letali{~u.
2. Orientacijska vrednost razpisanega
vozila zna{a 13,000.000 SIT.
3. Lokacija dostave: Vodovodna 93a,
Ljubljana.
4. Rok dobave: v najkraj{em mo‘nem ~asu po sklenitvi pogodbe.
5. Tehni~ne podatke in razlage za izdelavo ponudbe daje Zavr{ek Miro tel.
064/261-570 od 25. 7. 1995 do 4. 8. 1995.
6. Ponudba mora vsebovati naslov in naziv dejavnosti podjetja, overjena dokazila o
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registraciji podjetja, ne starej{a od treh mesecev, ter BON-1, 2 oziroma 3.
Ponudba mora vsebovati ~imbolj natan~en tehni~ni opis vozila in seznam referen~nih dobav.
Cena naj bo oblikovana posebej za vozilo in posebej za nadgradnjo in mora imeti
veljavnost najmanj 60 dni od dneva odpiranja. Cena mora biti izra‘ena v SIT s pariteto
fco kupec, s posebej prikazanim prometnim
davkom in carino. Cena mora biti fiksna in
oblikovana za pla~ilo najmanj v 20 dneh po
dobavi.
7. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe so:
– kvaliteta, funcionalnost, zanesljivost,
uporabnost,
– dobavni rok,
– reference,
– garancija in servis,
– cena,
– boniteta ponudnika.
Naro~nik si pridr‘uje pravico, da ne sklene pogodbe po tem javnem razpisu, brez
dodatnih obrazlo‘itev.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov Ministrstvo za notranje zadeve RS, [tefanova
2, Ljubljana do 21. 8. 1995 do 12. ure.
Ponudbe naj bodo oddane v dveh zaprtih
ovojnicah. Na ovojnici z dokumentacijo (registracija, podatki o boniteti) napi{ite: Ne
odpiraj – dokumentacija {t. 308/35/95, na
ovojnici s ponudbo pa napi{ite: Ne odpiraj –
ponudba {t. 308/35/95.
Na ovojnicah naj bo napisan to~en naslov ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 22. 8. 1995 ob
9. uri v prostorih MNZ, Beethovnova 3,
Ljubljana.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
10. Nepravo~asno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebovale dokumentov iz 6. to~ke, bodo izlo~ene
iz nadaljnje obravnave.
11. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 21. 8. 1995 do 8.30 v vlo‘i{~e
DARS, d.d. Dunajska 48, soba {t. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zape~atena in
ozna~ena: “Ne odpiraj, ponudba za Sanacija ukopov; za{~ita pred erozijo A-1 ods 22
km 2,300 do Grosuplje - Vi{nja gora km
6,450.
Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1995
ob 9. uri v prostorih Dru‘be za dr‘avne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnej{ega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

[t. 110-1/95
Ob-1773A
Na podlagi nalog iz 3. ~lena zakona o
dru‘bi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, {t. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Dru‘ba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehni~nih nalog pri gradnji
in vzdr‘evanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Sanacija ukopov; za{~ita
pred erozijo A-1 ods. 22 km 2,300 do
Grosuplje - Vi{nja gora km 6,450
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 128/I, in
sicer od dne 26. 7. 1995 dalje, strokovne
informacije vam posreduje Franc [ubic,
dipl. in‘. (tel. 132-22-41). Orientacijska
vrednost del zna{a 13,000.000 SIT.

[t. 110-1/95
Ob-1773B
Na podlagi nalog iz 3. ~lena zakona o
dru‘bi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, {t. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Dru‘ba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehni~nih nalog pri gradnji
in vzdr‘evanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: [kropljenje s herbicidi
(Boomefekt) A-10, ods. 52, ods. 53
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 128/I, in
sicer od dne 26. 7. 1995 dalje, strokovne
informacije vam posreduje Franc [ubic,
dipl. in‘. (tel. 132-22-41).
Orientacijska vrednost del zna{a
1,200.000 SIT.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 7. 8. 1995 do 8.30 v vlo‘i{~e
DARS, d.d. Dunajska 48, soba {t. 207/II,
Ljubljana. P,onudba mora biti zape~atena in
ozna~ena: “Ne odpiraj, ponudba za {kropljenje s herbicidi (Boomefekt) A-10, ods.
52, ods. 53
Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1995 ob
9. uri v prostorih Dru‘be za dr‘avne ceste,
Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnej{ega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.
[t. 19/95
Ob-1763
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Uradni list RS, {t.28/93 in 19/94) Obina
^rnomelj objavlja
javni razpis
za izbiro izdelovalca zazidalnega na~rta
Danfoss ^rnomelj
1. Naro~nik je Ob~ina ^rnomelj.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava
zazidalnega na~rta za raz{iritev proizvodnega programa podjetja Danfoss Compressors d.o.o. ^rnomelj v skladu s programsko
zasnovo za ZN.
Razpisana dela obsegajo:
– izdelavo osnutka, predloga in kon~ega
elaborata ZN v tirih izvodih (en izvod ma-

Stran 1689
trica) z vsemi predpisanimi sestavinami in
potrebnimi deli, v ceno mora biti vklju~eno
zbiranje vseh potrebnih soglasij in pogojev
soglasodajalcev, sodelovanje na javni razpravi in delovnih sestankih in pri sprejemanju posameznih dokumentov,
– v izdelavo ZN mora biti vklju~ena priprava usklajenega idejnega projekta prestavitve obvoznice ^rnomelj v kontaktnem obmo~ju z ZN Danfoss oziroma od kri‘i{~a z
Ulico Heroja Starihe do kri‘i{~a s Kajuhovo
ulico v dol‘ini okoli 500 m.
Opomba: Geodetske podloge in programsko zasnovo zagotovi investitor ali naro~nik.
3. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo proti pla~ilu v pisarni {t. 16
Obi~ine ^rnomelj na Trgu svobode 3 v ^rnomlju, vsak delovni dan do dneva za oddajo ponudb.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,000.000 SIT.
5. Pri~etek razpisanih del je predviden
15. 8. 1995, izdelava osnutka ZN in IP obvoznice najkasneje v 60 dneh, stali{~a do
pripomb v 5 dneh, dopolnitev predloga v 10
dneh, kon~ni elaborat v 10 dneh. Konec del
je predviden do 10. 2. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe bodo:
– reference ponudnika in usposobljenost
delovne skupine
– ponudbena cena, pla~ilni pogoji in
ugodnosti
– potrditev rokov oziroma ~imkraj{i roki
za izdelavo posameznih dokumentov (navesti brez ~asa za javno razgrnitev in za sprejemanje dokumentov).
7. Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet ponudbe, kazalo vsebine ponudbe, pe~at in
podpis odgovorne osebe,
– dokazilo, da je ponudnik usposobljen
za izdelavo razpisanih nalog (registracija
podjetja oziroma odlo~ba o izpolnjenih pogojih za delo, vodja in sestava delovne skupine in njih reference),
– ponudbeno ceno v SIT s pla~ilnimi pogoji in ugodnostmi,
– roki oziroma potrditev rokov izdelave
posameznih dokumentov,
– na~in zavarovanja ponudnikovih obveznosti,
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe po 12. ~lenu odredbe
iz uvoda tega razpisa.
8. Ponudba mora biti opremljena v zape~ateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj! –
ponudba na razpis ZN Danfoss”. Pravo~asno prispele ponudbe bodo tiste, ki jih ponudniki po{ljejo priporo~eno vsaj 10 dan po
objavi razpisa ali osebno vro~ijo vsaj 12.
dan do 9. ure na naslov: Ob~ina ^rnomelj,
Trg svobode 3, ^rnomelj.
9. Javno odpiranje ponudb bo 12. dan po
objavi razpisa ob 9.30 v mali sejni sobi obi~ne ^rnomelj, Trg svobode 3, ^rnomelj.
10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravo~asne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izlo~ene.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve{~eni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
Ob~ina ^rnomelj
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[t. 321-01-55/95-15
Ob-1820
Na podlagi I.A. to~ke 22. ~lena uredbe o
uvedbi finan~nih intervencij za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane
v drugem polletju leta 1995 (Uradni list RS,
{t. 41/95) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

(5) Vlagatelji zahtevkov jam~ijo s svojim podpisom za pravilnost podatkov, ki so
v njih navedeni.
(6) Zahtevke za udele‘bo na javnem razpisu interesenti po{ljejo na naslov:
Poslovno zdru‘enje prehrane, Ljubljana,
Dunajska c. 47/10.
II.
Investitorji lahko kandidirajo na javnem
razpisu pod naslednjimi pogoji:
– da imajo za razpisane namene sklenjeno pogodbo o kreditiranju investicije s finan~no organizacijo in da zapadejo obveznosti izpla~ila obresti v letu 1995;
– da imajo zagotovljena sredstva za dokon~anje investicije;
– da zna{a lastna udele‘ba investitorja
najmanj 30% predra~unske vrednosti investicije;
– da realna obrestna mera (r) za nove
investicijske kredite ne presega 12% letno;
– da je doba vra~ila kredita od 1 do 5 let.
III.
(1) Sredstva se bodo dodeljevala za pokrivanje stro{kov realnih obresti za naslednje namene:

javni razpis
za dodelitev sredstev za regresiranje
obrestne mere za najete investicijske
kredite v ‘ivinorejski in rastlinski
proizvodnji ter v predelavi
I.
(1) Sredstva za regresiranje obrestne mere za najete investicijske kredite v ‘ivinorejski in rastlinski proizvodnji ter v predelavi se bodo dodeljevala za naslednje namene:
1. nakup zemlje
2. izgradnja in obnova hlevov za pitanje
govedi in prirejo mleka
3. izgradnja in obnova hlevov za vzrejo
in pitanje pra{i~ev
4. izgradnja in obnova hlevov za pitanje
drobnice in kuncev
5. izgradnja in obnova hlevov za vzrejo
konj za najmanj 5 stoji{~
6. nakup mehanizacije za opravljanje
storitev v strojnih kro‘kih
7. izgradnja in obnova objektov in naprav za dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
ki temeljijo na predelavi lastnih kmetijskih
pridelkov ali lesa oziroma pove~ujejo stopnjo izkori{~enosti osnovnih zmogljivosti
kmetije
8. izgradnja, obnova ali nakup objektov
in naprav za skladi{~enje, pripravo blaga za
trg, predelavo in tr‘enje
9. izgradnja rastlinjakov in plastenjakov
za proizvodnjo sadik, vrtnin, jagodi~evja,
cvetlic in oljk
10. naprava trajnih nasadov in opore,
11. nakup plemenske goveje ~rede kombiniranih ali mesnih pasem za najmanj 5
‘ivali
12. izgradnja in obnova objektov in nakup naprav za dodelavo semen,
(2) Pravico kandidiranja na javnem razpisu imajo fizi~ne in pravne osebe, ki se
ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo na lastnih ali najetih zemlji{~ih oziroma ki jo
organizirajo na zadru‘nem principu in ki
imajo prebivali{~e oziroma sede‘ v Republiki Sloveniji. Za fizi~ne osebe lahko vlogo
za udele‘bo na javnem razpisu vlo‘ijo pravne osebe, ~e jih te za to pooblastijo.
(3) Investitor, ki je za investicijo, za katero kandidira za namene iz 1. to~ke tega
poglavja, ‘e pridobil sredstva finan~nih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter proizvodnjo hrane oziroma za celostno
urejanje pode‘elja in obnovo vasi ter za
spodbujanje razvoja demografsko ogro‘enih obmo~ij v obdobju zadnjih 3 let, ne
more za tenamene kandidirati na tem javnem razpisu.
(4) Investitorji lahko na javnem razpisu
kandidirajo z ‘e
sprejetimi projekti, za
katere kreditne obveznosti ‘e potekajo od
1. oktobra 1994 dalje oziroma bodo {ele
nastale v letu 1995.

Nameni

1

Vrednost
priznane
osnove
(v SIT)a/
2

1. Nakup zemlje
1,000.000/ha
2. Hlevi za govedo b/
– krave
510.000/stoj.
– pitanci
230.000/stoj.
3. Hlevi za pra{i~e b/
– pitanci
90.000/stoj.
– pl.svinje
360.000/stoj.
4. Hlevi za drobnico b/
in kunce
– mle~no
60.000/stoj.
– meso
30.000/stoj.
– kunce
30.000/stoj.
5. Hlevi za konje b/
– pl.kobile
360.000/stoj.
– pl.‘rebce
360.000/stoj.
6. Nakup mehanizacije c/
8,000.000/kos
7. Dopol.dejavnosti
na kmetijah d/
8,000.000/objekt
8. Objekti za proizv.
sklad.in trg e)
20,000.000/objekt
9. Rastlinjaki in
plastenjaki
8,000.000/objekt
10. Trajni nasadi in
opore
8,000.000/objekt
11. nakup pl.telic in krav
200.000/glavo
12. objekti in naprave za
dod.semen b/
20,000.000/objekt
a) Najve~ja vrednost priznane osnove za
obra~un podpore je lahko najve~ 70% predra~unske vrednosti investicije oziroma v
stolpcu 2 navedena vrednost na enoto zmogljivosti.
b/ Za hleve mora imeti investitor zagotovljene potrebne kmetijske povr{ine v lasti
ali z dolgoro~no pogodbo za uporabo gnoja

[t. 42 – 21. VII. 1995
ali gnojevke. Najve~ja dopustna obremenitev kmetijskih povr{in je pri govedu 3,0
GV@/ha in pri pra{i~ih 2,5 GV@/ha.
c/ Podpira se nabava strojev za spravilo
in su{enje ‘it, koruze, sladkorne pese in
krompirja ter za stiskanje in ovijanje bal za
voluminozno krmo pneumatskih sejalnic in
sejalnic za strnjeno setev, posebnih vrtnarskih strojev; strojev za nana{anje sredstev
za varstvo rastlin in kombiniranih strojev za
nego posevkov.
Za gorsko vi{insko in hribovito obmo~je
ter strme kmetije se daje podpora tudi za
standardne traktorje s {tiri kolesnim pogonom in zavorami za vsa 4 kolesa in z najmanj{o mo~jo 40 KW ter posebnih strojev
za uporabo na nagnjenih terenih.
Investitor, ki kandidira za podporo pri
nakupu strojev, mora biti ~lan strojnega
kro‘ka, razen pri nakupu specialne mehanizacije.
d) Investitorju mora dopolnilna dejavnost omogo~iti dohodek, ki zagotavlja polno zaposlitev vsaj enemu ~lanu kmetije. V
kolikor se pri dopolnilni dejavnosti uporablja kmetijske pridelke in les, mora lastna
proizvodnja pokriti prete‘ni del na~rtovanih zmogljivosti.
e/ Podpira se investicije pravnih oseb in
zadrug s podro~ja kmetijstva.
(2) Zahtevke bo obravnavala posebna
komisija pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. O izbranih zahtevkih
investitorjev iz javnega razpisa, bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) izdalo sklep.
(3) Investitorji, izbrani na javnem razpisu, bodo upravi~eni do sredstev za regresiranje realne obrestne mere pod pogoji, navedenimi v 1. to~ki tega poglavja praviloma
za dobo, za katero je odobren kredit, vendar najve~ za 5 let.
IV.
(1) Zahtevek mora vsebovati:
– za pravne osebe firmo, ROS in njen
sede‘ oziroma za fizi~ne osebe ime in naslov investitorja z enotno mati~no {tevilko
ob~ana, {tevilko ‘iro ra~una oziroma hranilne knji‘ice, kamor se naka‘e sredstva;
– investicijski program, pripravljen na
obrazcu 1: “Vloga za regresiranje realne
obrestne mere pri investicijskih kreditih”,
~e je investitor kmet. Obrazce se dobi pri
Poslovnem zdru`enju prehrane iz to~ke (6)
I ali pri kmetijski svetovalni slu`bi;
– investicijski program, izdelan po metodologiji, objavljen v Priro~niku za izdelavo investicijskega programa (In{titut za
ekonomiko investicij, Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana 1991), ~e je investitor pravna oseba;
– pri objektih mora investitor prilo‘iti
pravnomo~no gradbeno dovoljenje oziroma dovoljenje o priglasitvi del, ~e gre za
obnovo objekta;
– lokacijo nalo‘be z navedbo ob~ine,
krajevne skupnosti in naselja;
– finan~no konstrukcijo z dokumentiranimi viri financiranja in ~asovno dinamiko
financiranja;
– 3 izvode sklenjene kreditne pogodbe s
finan~no organizacijo o odobritvi kredita;

[t. 42 – 21. VII. 1995
– 3 izvode amortizacijskega na~rta
(obra~un anuitet in obra~un pla~ila realnih
obresti), po posameznih letih do konca kreditnih obveznosti oziroma najve~ za dobo 5
let;
– obra~un obveznosti iz naslova pla~ila
realnih obresti za obdobje januar-junij 1995
in izra~un obveznosti za obdobje julij-december 1995;
– mnenje kmetijske svetovalne slu‘be;
– potrdilo o registraciji kredita pri Banki
Slovenije, ~e gre za kredit tuje banke.
(2) Rok za prijavo na javni razpis je 30.
september 1995.
(3) Zahtevek se vlo‘i na obrazcu 2
“Obra~un regresa za realno obrestno mero
pri investicijskih kreditih” iz priloge, ki je
sestavni del javnega razpisa. Sredstva se
uporabijo za pokrivanje obveznosti iz naslova regresiranja realne obrestne mere, nastalih v letu 1995.
V.
Uporabo sredstev bo spremljalo MKGP.
Investitorji so dol‘ni kmetijski in{pekciji
omogo~iti nadzor nad porabo sredstev.
V primeru nenamenske uporabe ima
kmetijska in{pekcija pravico takoj zahtevati od investitorja, da vsa nenamensko porabljena ali odtujena sredstva vrne v enkratnem znesku. Investitor vrne sredstva v
realni vi{ini (prera~unano na takratni te~aj
DEM), s pripadajo~imi realno pozitivnimi
obrestmi na trgu denarja.
VI.
Udele‘enci, ki jim bodo sredstva dodeljena, bodo sklenili pogodbo o ~rpanju sredstev z MKGP.

[t. 292/95
Ob-1745
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo sanacije
spomenika NOB na Gri~ku v ^rnomlju
1. Naro~nik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dedi{~ine Novo mesto, Skalickega ulica 1.
2. Naziv objekta: Spomenik NOB na
Gri~ku v ^rnomlju.
3. Lokacija: ^rnomelj.
4. Obseg in vrsta del:
– stati~na sanacija spomenika,
– sanacija reliefa in napisa.
5. Rok za za~etek del: po dogovoru,
predvidoma v ~asu od avgusta do septembra
1995.
6. Rok za zaklju~ek del: 15. oktober
1995.
7. Orientacijska vrednost del: 4,200.000
SIT.
8. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika so reference pri izvajanju tovrstnih
del, ponudbena cena in morebitne ugodnosti ter tehnologija s katero razpolaga ponudnik.
9. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sede‘u Zavoda za varstvo
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Obrazec 2: OBRA^UN REGRESA ZA REALNO OBRESTNO MERO
PRI INVESTICIJSKIH KREDITIH
Naziv vlagatelja: _______________________________
Naslov: _______________________________________
ROS oziroma EM[O vlagatelja: ___________________
Datum vlo‘itve zahtevka: ________________________
Obra~unski referent: _____________________________
Telefon: ______________________________________

Zap.
{t.

1

Investitor (upravi~enec)
naziv

naslov

2

3

ROS oz.
EM[O
4

Vrsta
investicije *

Predra~unska
vrednost v
000 SIT

5

6

[tevilo enot
zmoglj.
(stoji{~e,
ha,m²,kos)
7

Posojilna pogodba
{tevilka

datum

vrednost
kredita
v 000 SIT

8

9

10

skupna
doba
vra~anja
v letih
11

{e preostalo
{tev. let
vra~anja
kredita
12

realna
obrestna
mera
(r) v %
13

Obra~un pla~ila realnih obresti** in regresa v SIT
1995
realne regres
obresti
14
15

1996
realne
regres
obresti
16
17

realne
obresti
18

1997
regres
19

1998
realne
regres
obresti
20
21

1999
realne regres
obresti
22
23

* navedite zaporedno {tevilko namena iz 1. to~ke I. poglavja nate~aja
** obra~unane na komformni na~in
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

naravne in kulturne dedi{~ine Novo mesto,
Skalickega ulica 1 (grad Grm), ob predhodni najavi na tel. 068/32-20-19 ali
068/32-41-37 in ob predlo‘itvi pooblastila
v dveh izvodih. Drugi izvod pooblastila se
potrdi.
10. Pisne ponudbe je treba dostaviti v
roku 14 dni po objavi v Uradnem listu RS
na naslov: Zavod za varstvo naravne in kulturne dedi{~ine Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto, v zape~ateni ovojnici z
oznako: Ne odpiraj, javni razpis za sanacijo
spomenika NOB na Gri~ku v ^rnomlju. Ponudba mora vsebovati elemente 12. ~lena
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93).
11. Upo{tevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
12. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobijo ponudniki na sede‘u Zavoda vsak
delovnik med 8. in 14. uro.
13. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan po poteku roka oddaje ponudb
ob 12. uri na sede‘u Zavoda.
14. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni v 7. dneh po odpiranju ponudb.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dedi{~ine
Novo mesto

[t. 219/95
Ob-1746
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Zavod Republike Slovenije za statistiko, Ljubljana, Vo‘arski pot 12, objavlja
na podlagi zakona o izvr{evanju prora~una
in o prora~unu Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, {t. 26/94) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega ponudnika za
tisk in vezavo publikacije
1. Naro~nik: Vlada Republike Slovenije,
Zavod Republike Slovenije za statistiko,
Ljubljana, Vo‘arski pot 12.
2. Predmet razpisa: tisk in vezava publikacij (Statisti~ni letopis 1995).
3. Osnovni podatki za ponudbo za tisk
publikacije:
Format: A-4
Obseg: ca. 640 strani+ovitek
Naklada: 2500 (2300-200)
Tisk: 12 pol 2/2, 28 pol 1/1, ovitek 5/0 in
plastifikacija;
Vezava: 2300 izvodov {ivano-bro{irano,
200 izvodov italijanska vezava, v vse izvode je vlepljena 1× zgibana karta pred knji‘nim blokom, ki jo dostavi naro~nik;
Papir: za ovitek PPR 1 280 gr in prevle~ni umetni{ki 135 gr, za knji‘ni blok PERIGORD MAT 80 gr ali podobne kvalitete.

Stran 1692

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Ponudniki naj navedejo cene ~rno bele strani, barvne strani, tiska in vezave.
5. Predvideni rok za~etka del je takoj po
opravljeni izbiri oziroma podpisu pogodbe.
Rok izdelave do 25 dni po dostavi filmov od
naro~nika.
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– popolnost in preglednost ponudbe,
– reference,
– cena,
– rok izdelave,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku,
– druga merila, ki jih dolo~a omenjena
odredba oziroma druge ponujene ugodnosti.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in naslov ponudnika ter odgovorno osebo,
– dokazilo o registraciji,
– seznam referenc ponudnika,
– opis organizacije dela – organiziranosti dela,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra~unom in prilogami,
– strukturo cene,
– na~in zavarovanja izpolnitve obveznosti iz pogodbe.
8. Rok in na~in oddaje ponudbe: ponudbe se lahko oddajo osebno vsak dan od 8. do
15. ure v vlo‘i{~u Zavoda RS za statistiko,
Ljubljana, Vo‘arski pot 12 ali po po{ti. Za
pravo~asno vlo‘eno se {teje ponudba, ki
prispe do vklju~no 3. 8. 1995. Ponudba mora biti oddana v zape~atenem ovitku, na katerem mora biti naveden naslov naro~nika:
Zavod RS za statistiko, Vo‘arski pot 12,
Ljubljana, ter opozorilo: “Ne odpiraj, ponudba za tiskanje in vezavo publikacije.
9. Nepravo~asno prejete ali nepravilno
opremljene ponudbe ne bodo obravnavane
ter bodo vrnjene ponudniku.
10. Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1995
na sede‘u naro~nika, Vo‘arski pot 12, Ljubljana s pri~etkom ob 10. uri. Ta objava velja
kot vabilo.
11. Rok, v katerem bodo ponudniki obve{~eni o izidu javnega razpisa je 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.
12. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije pri Petru Delaku in Antonu Rojcu
vsak delovni dan v roku 8 dni od objave
razpisa med 10. in 12. uro po tel. 125-53-22
int. 227.
Zavod Republike Slovenije za statistiko

1.1 Opravljanje storitev in‘eniringa
a) pridobitev soglasij k gradbenemu dovoljenju,
b) pridobitev gradbenega dovoljenja,
c) priprava razpisnih pogojev za razpis
za izbiro izvajalca del.
1.2 Opravljanje strokovnega nadzora
a) izdelava analiz prispelih ponudb ter
izdelava predloga za izbor najugodnej{ega
ponudnika,
b) izvajanje nadzora nad izvedbo del v
skladu z dolo~bo 61. ~lena zakona o gradbenem nadzoru,
c) sodelovanje na tehni~nem pregledu
opravljenih del ter pridobitev uporabnega
dovoljenja,
d) skrb za odpravo pomanjkljivosti v garancijskih rokih.
2. Vsebina ponudbe
2.1 Ponudba mora biti izdelana tako, da
bo ovrednotena po posameznih to~kah predmeta ponudbe (to~ka 1.1 in 1.2) v zneskih
ali procentih.
Morebitne dopolnitve morajo biti prikazane lo~eno.
2.2 Iz ponudbe mora biti razvidno kako
je vklju~en 5% davek.
3. Orientacijska vrednost investicije je
20,000.000 SIT.
4. Predvideni roki:
– predvideni rok pri~etka del pod to~ko
1.1 je 15. 8. 1995
– predvideni rok pri~etka del pod to~ko
1.2 je 15. 9. 1995 in dokon~anje 30. 11.
1995.
5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. ~lenom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94).
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– reference ponudnikov pri opravljanju
storitev in‘eniringa in strokovnega nadzora,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
~lenom odredbe,
– najni‘ja vrednost ponujenih del po postavkah 1.1 in 1.2,
– spisek strokovnega kadra v rednem delovnem razmerju ponudnika, ki bo vodil delo in njihove reference,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspe{nost izvedbe.
7. Dodatni pogoji
Ponudbe bodo obravnavane v celoti. Ponudnik, ki bo ponudil samo postavko 1.1 ali
1.2 bo izlo~en.
8. Dokumentacija
Vse informacije in vpogled v dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo pri Dunji
Bubanj, Ministrstvo za delo, dru‘ino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, vsak
dan med 10. in 12. uro.
9. Ponudbo z vso zahtevano dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
spominsko kapelo Pod Krenom” je potrebno dostaviti do 3. 8. 1995 do 12. ure ali
poslati v zape~atenem ovoju na naslov: Ministrstvo za delo, dru`ino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
10. Javno odpiranje ponudb bo v ~etrtek
3. 8. 1995 ob 13. uri v prostorih Ministrstva
za delo, dru‘ino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5/IV.

[t. 351-01/95
Ob-1747
Ministrstvo za delo, dru‘ino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
storitev in‘eniringa in strokovnega
nadzora pri gradnji spominske kapele
Pod Krenom v Ko~evskem Rogu
1. Predmet ponudbe
Predmet razpisa je izbira izvajalca za
opravljanje storitev in‘eniringa in strokovnega nadzora pri gradnji spominske kapele
v Ko~evskem Rogu Pod Krenom, kot sledi:

[t. 42 – 21. VII. 1995
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
11. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za delo, dru‘ino
in socialne zadeve
[t- 537/95
Ob-1749
Klini~ni center Ljubljana, Zalo{ka 2,
Ljubljana objavlja
javni razpis
za zamenjavo in dopolnitev obstoje~ega
ra~unalni{kega sistema
Naro~nik: Klini~ni center Ljubljana, Zalo{ka 2, Ljubljana.
Orientacijska vrednost: 125,000.000 SIT.
1. Predmet razpisa je izbira dobavitelja
za strojno opremo za ra~unalni{ko omre‘je
ter za izvedbo potrebnih kabelskih povezav
in o‘i~enja.
2. Osnovne zahteve za centralno opremo.
2.1. Centralni stre‘nik:
– najmanj 128 MB spomina, 6 paralelnih
kanalov, 6 opti~nih kanalov,
– podpora obstoje~i strojni in sistemski
ter
uporabni{ki
programski
opremi
(VM/ESA, VSE/ESA, CA-DATACOM),
– nemoten prehod iz obstoje~ega sistema (brez prekinitve),
– dinami~no rekonfiguriranje strojne
opreme,
– vgrajen baterijski backup,
– strojna kompresija podatkov,
– paralelno procesiranje,
– novej{a tehnologija (CMOS),
– delitev procesorja na ve~ logi~nih enot,
– povezljivost z ostalimi platformami.
2.2. Diski:
– najmanj 55 GB uporabnega prostora,
– RAID 5 standard zapisa in za{~ite podatkov,
– vgrajen baterijski backup,
– popravilo in dograjevanje med obratovanjem (modularna gradnja),
– opti~na povezava s centralnim
stre‘nikom
– record caching.
3. Osnovne zahteve za izvedbo ra~unalni{kega omre‘ja.
3.1. Integracija obstoje~ega in na~rtovanega lokalnega omre‘ja v hrbteni~no omre‘je s hitrostjo prenosa 100 Mbps in mo‘nost
dostopa do centralnega stre‘nika.
3.2. Mo‘nost nadzora ra~unalni{kega
omre‘ja.
Dodatne zahteve za izvedbo ra~unalni{kega omre‘ja so na voljo v tehni~ni dokumentaciji.
4. Osnovne zahteve za kabelske povezave in o‘i~enje.
4.1. Elementi sistema povezav z opti~nimi vlakni in o‘i~enja FTP ali SFTP morajo
ustrezati vsem zahtevanim evropskim standardom in regulativom.
4.2. Izgradnja lokalnih mre‘
Podrobnosti so na voljo v tehni~ni dokumentaciji.
5. Ponudba mora vsebovati v nadaljevanju navedene elemente, ozna~ene in urejene
v naslednjem vrstnem redu.
5.1. Podatki o ponudniku.
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5.1.1. Kopije vseh registrskih listov, ki
odra‘ajo zadnji oziroma veljavni status ponudnika.
5.1.2. Obrazce BON-1 in BON-2 oziroma obrazec BON-3, ki ne smejo biti starej{i
od enega meseca.
5.1.3. Seznam referenc ponudnika z opisom obsega poslov.
5.1.4. Potrdilo, da je uradni zastopnik za
ponujeno opremo in oziroma komunikacijsko omre‘je.
5.2. Podatki o ponujeni strojni opremi in
komunikacijskem omre‘ju.
5.2.1. Kratek opis izpolnjevanja zahtev
iz 1., 2. in 3. to~ke razpisa.
5.2.2. Opis in arhitekturna re{itev.
5.2.3. Minimalne zahteve za delovanje.
5.2.4. Ceno dobavljene opreme in komunikacijskega omre‘ja, instalacije in uvajanja.
5.2.5. Rok za dobavo oziroma izdelavo
sistema.
5.2.6. Pogoje vzdr‘evanja, sprememb in
nadgradnje sistema in garancijski roki.
5.2.7. Pla~ilne pogoje in ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik.
5.2.8. Zavarovanje izpolnitve obveznosti z akceptnim nalogom na ponudbeno
vrednost ponudnika.
5.2.9. Vzorec pogodbe.
5.2.10. Spisek strokovnih sodelavcev izvajalca in morebitnih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri projektu.
6. Tehni~no dokumentacijo in morebitne dodatne informacije dobijo ponudniki pri
Mari} Zoranu, dipl. in‘., tel. 316-076, vsak
delavnik od 10. do 12. ure.
Odkupna cena za tehni~no dokumentacijo je 60.000 SIT. Pla~ilo je potrebno izvesti
na ‘iro ra~un KC {t. 50103-603-51820.
7. Razpisna komisija bo upo{tevala vse
ponudbe, ki bodo prispele v 30 dneh po
objavi v Uradnem listu RS.
8. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– izpolnjevanje vsebinskih in formalnih
zahtev iz razpisa in razpisne dokumentacije,
– celovitost ponudbe,
– reference,
– dobavni rok (oziroma rok izvedbe) in
cena,
– na~in zavarovanja izpolnitve obveznosti.
9. Ponudnik, zavrnjen kot neustrezen, ne
more nastopati kot dobavitelj ali podizvajalec izbranega ponudnika.
10. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprtih kuvertah na: Klini~ni center Ljubljana, Informacijski center, Zalo{ka cesta 2,
Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj! – za razpisno komisijo – ra~unalni{ka oprema”.
Ponudbe morajo poslati priporo~eno po
po{ti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
mora biti razvidna firma in sede‘ ponudnika.
11. O kraju in ~asu odpiranja ponudb bodo ponudniki pismeno obve{~eni.
Predstavniki ponudnikov morajo predlo‘iti pisno pooblastilo.
12. Ponudniki bodo obve{~eni o izbiri
najkasneje 30 dni po odpiranju ponudb.
KC Ljubljana

Ob-1750
Agencija Republike Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje na
podlagi pravilnika o pogojih in na~inu javnega razpisa za oddajo dolo~enih del v
Agenciji Republike Slovenije za pla~ilni
promet, nadziranje in informiranje ({t.
030-11/95 z dne 3. 5. 1995) objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega ponudnika za
dobavo in monta‘o opreme za ureditev
neprekinjenega elektri~nega napajanja v
poslovnih objektih podru‘nice Novo
mesto (ekspoziture ^rnomelj, Metlika in
Trebnje)
1. Predmet razpisa je dobava in monta‘a
opreme:
– UPS SM 15 kVA/12 min, 1 kom
– UPS SP (plurys) 5 kVA/12 min, 2 kom
– dizelski agregat z avtomatskim zagonom za UPS SP (plurys) 5 kVA/12 min, 2
kom
– dizelski agregat z atomatskim zagonom za UPS EAGLE 5 kVA, 1 kom.
2. Ponudba mora vsebovati:
– elemente, dolo~ene v razpisni dokumentaciji v skladu z 10. ~lenom pravilnika
o pogojih in na~inu javnega razpisa za oddajo dolo~enih del v Agenciji Republike
Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in
informiranje ({t. 030-11/95 z dne 3. 5.
1995),
– bonitetno poro~ilo (BON 1, 2, 3),
– na~in zavarovanja za prejeti avans,
– seznam podizvajalcev,
– poimensko navedbo vodilnih kadrov
ponudnika, {tevilo zaposlenih in izobrazbeno strukturo,
– poimensko navedbo vodstvenih kadrov
za izvedbo ponujenih del s podatki o njihovi
izobrazbi,
– v ceni prikazan in vklju~en prometni
davek.
3. Ponudniki lahko s pooblastilom dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji v Agenciji Republike Slovenije za
pla~ilni promet, nadziranje in informiranje,
podru‘nici Novo mesto, Kandijska 21 priSa{ek Du{anu (tel. 068/321-840, int. 264)
do 27. 7. 1995 med 8. in 12. uro.
4. Rok za dobavo in monta‘o opreme je
22. 9. 1995.
5. Pri izbiri najugodnej{ega ponudnika
bodo upo{tevani kvaliteta, cena, reference,
pla~ilni pogoji, organizirana servisna mre‘a
in hitra dostava rezervnih delov, zanesljivost pri dobavi, monta‘i in vzdr‘evanju ter
celovitost ponudbe.
6. Rok za oddajo ponudb je 7. 8. 1995 do
12. ure na naslov iz t~. 3 v zaprti ovojnici in
z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
UPS”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1995
ob 10. uri v sejni sobi na naslovu iz t~. 3.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej{ega ponudnika pisno obve{~eni najkasneje
14 dni po javnem odpiranju ponudb.
Agencija Republike Slovenije
za pla~ilni promet, nadziranje
in informiranje
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[t. 211/1-95
Ob-1751
Razpisna komisija Zdravstvenega doma
Murska Sobota, Grajska 24, Murska Sobota
objavlja
javni razpis
za nakup zobnega rentgenskega aparata
1. Predmet razpisa je rentgenski aparat
za panoramsko slikanje zob za potrebne zobozdravstvene ambulante v Zdravstvenem
domu Murska Sobota, Grajska 24, Murska
Sobota.
Okvirna vrednost rentgenskega aparata
je 3,400.000 SIT.
2. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. ~lenom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa ter morajo vsebovati predvsem predra~un, predlog pogodbe,
bonitetne obrazce, dokazilo o registraciji,
seznam servisov in prospekte.
3. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so predvsem:
– fiksna cena v SIT,
– na~in pla~ila,
– zagotovljen ~im bli‘ji servis in nadomestni deli,
– rok dobave in garancijski rok,
– reference,
– dodatne ugodnosti.
4. Ponudniki morajo dodati ponudbe najkasneje v 10 dneh po objavi razpisa do 12.
ure na naslov: Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska 24, Murska Sobota v zaprti
kuverti z naslovom ponudnika in oznako:
“Ne odpiraj – javni razpis za nabavo rentgenskega aparata”.
5. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po izteku roka za oddajo ob 12. uri v
prostorih uprave Zdravstvenega doma Murska Sobota, Grajska 24, Murska Sobota.
6. Ponudniki bodo o izbiri obve{~eni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Razpisna komisija ZD Murska Sobota
[t. 95
Ob-1752
Center za socialno delo Maribor, Dvorakova ulica 5, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za dobavo in monta‘o pisarni{ke opreme
1. Predmet razpisa je dobava in monta‘a
opreme za 9 pisarn:
a) 4 pisarne na lokaciji Ljubljanska 4,
b) 5 pisarn na lokaciji Dvorakova 5,
c) telefonska centrala na lokaciji Ljubljanska 4.
2. Naro~nik: Center za socialno delo Maribor, Dvorakova ulica 5.
3. Orientacijska vrednost opreme zna{a
3,500.000 SIT.
4. Predviden rok izvedbe za
a) 15. 9. 1995,
b) 15. 10. 1995,
c) 15. 9. 1995.
5. Ponudniki lahko dobijo podrobnej{e
podatke o predmetu razpisa in popis ‘eljene
opreme pri Darji Drev v Centru za socialno
delo Maribor, vsak dan v ~asu trajanja razpisa med 11. in 12. uro.
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6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. ~lenom odredbe o postopku za
izvajanje programa javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in
19/94) in morajo vsebovati {e potrdilo o
registraciji podjetja.
7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– reference ponudnika,
– komplektnost ponudbe,
– cena in pla~ilni pogoji,
– dobavni rok,
– funkcionalnost opreme,
– druge ugodnosti, ki jih ponudni ponudnik.
8. Ponudbe z zahtevano dokumentacijo
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za dobavo in monta`o opreme” je potrebno predlo`iti 10 dni po objavi razpisa na naslov:
Center za socialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5.
9. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po izteku roka na sede‘u Centra
ob 12. uri. Zastopniki ponudnikov morajo
imeti pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.
10. O izidu razpisa bodo ponudniki obve{~eni v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
Center za socialno delo Maribor

del je konec leta 1995. Dela se izvajajo po
kvartalnih operativnih planih.
6. Merila za izbiro ponudnika:
Reference za podro~je in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, na~in pla~ila in fiksnost
cen, garancijski roki, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Ponudbe:
Ponudbe za javni razpis predlo‘ite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Ob~ine Hodo{-[alovci v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdr‘evalnih del na gozdnih cestah”.
8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obve{~eni.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obve{~eni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Ob~ina Hodo{-[alovci
Zavod za gozdove Slovenije,
OE Murska Sobota

[t. 26/95
Ob-1753
Na podlagi dolo~il odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev prora~una Republike Slovenije (Ur.
l. RS, {t. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdr‘evanje gozdnih cest (Ur. l. RS, {t.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 19/94) Ob~ina Hodo{-[alovci v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdr‘evalnih del na
gozdnih cestah na podro~ju Ob~ine
Hodo{-[alovci v letu 1995
1. Naro~nik: Ob~ina Hodo{-[alovci
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije
– OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17,
Murska Sobota, odsek za gozdne prometnice in tehnologijo ([tefan Kova~, in‘. gozd.)
in na sede‘u ob~ine.
3. Predmet razpisa:
– redna vzdr‘evalna dela (ro~no in strojno ~i{~enje cestnih propustov in cestnega
telesa, sanacija cevnih propustov, obnova
gramoznega sloja, grediranje, zemeljska dela...).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,400.000 SIT.
Investitorji si pridr‘ujejo pravico spremeniti obseg del, kot je razpisan glede na
pridobitev sredstev (republi{ka sredstva, pristojbina, sred. lokalnih skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni upravi~en do od{kodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo del:
Pri~etek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpolo~ljivimi sredstvi. Zaklju~ek

[t. 97
Ob-1754
Gozdarski in{titut Slovenije, Ve~na pot
2, Ljubljana, objavlja na podlagi dolo~il
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za nakup avtomobila
A. Predmet razpisa je nakup avtomobila
Lada Samara po sistemu staro za novo.
1. Za razpisno dokumentacijo, dodatne
informacije za izdelavo ponudb in ogled avtomobila je kontaktna oseba Miriam Ravnikar, svetovalec direktorja, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure na Gozdarskem in{titutu
Slovenije, Ve~na pot 2, tel. 123-13-43 (int.
243).
2. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. ~lenom citirane odredbe.
3. Merila za izbiro najbolj{ega ponudnika so:
– fiksna cena in pla~ilo v 8 dneh po dobavi,
– ugodna menjava staro za novo,
– dobavni rok,
– garancije,
– bonitete ponudnika,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev in nabavi rezervnih delov,
– druge ugodnosti.
4. Pri izbiri bodo upo{tevane vse tiste
ponudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, naro~nik pa se ne obvezuje, da bo
najcenej{o ponudbo izbral kot najugodnej{o.
5. Pisne ponudbe oddajte najkasneje do
31. 7. 1995 do 12. ure na naslov: Gozdarski
in{titut Slovenije, Ve~na pot 2, Ljubljana, v
zaprti kuverti z oznako: Ponudba za javni
razpis (Lada Samara) – Ne odpiraj! ali osebno v tajni{tvu Gozdarskega in{tituta Slovenije. Na kuverti mora biti na vidnem mestu
ozna~eno ime ponudnika.
6. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla 4. 8. 1995 ob 12. uri v sejni sobi
Gozdarskega in{tituta Slovenije, Ve~na pot
2, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo predlo‘iti pisna pooblastila za zastopanje.

[t. 42 – 21. VII. 1995
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve{~eni
v 8 dneh po odpiranju ponudb.
B. Predmet razpisa je nakup novega avtomobila tipa Fiat, Ford Escort, Nissan Sunny – nabavna vrednost avtomobila je do
2,300.000 SIT.
1. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije za izdelavo ponudb posreduje
Miram Ravnikar, svetovalka direktorja, vsak
delovnik dan od 10. do 12. ure na Gozdarskem in{titutu Slovenije, Ve~na pot 2, tel.
123-13-43 (int. 243).
2. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. ~lenom citirane odredbe.
3. Merila za izbiro najbolj{ega ponudnika so:
– fiksna cena in pla~ilo v 8 dneh po dobavi,
– dobavni rok,
– garancije,
– bonitete ponudnika,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev in nabavi rezervnih delov,
– druge ugodnosti.
4. Pri izbiri bodo upo{tevane tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, naro~nik pa se ne obvezuje, da bo najcenej{o ponudbo izbral kot najugodnej{o.
5. Pisne ponudbe oddajte najkasneje do
31. 7. 1995 do 12. ure na naslov: Gozdarski
in{titut Slovenije, Ve~na pot 2, Ljubljana, v
zaprti kuverti z oznako: Ponudba za javni
razpis (Fiat, Ford Escort, Nissan Sunny) –
Ne odpiraj! ali osebno v tajni{tvo Gozdarskega in{tituta Slovenije. Na kuverti mora
biti na vidnem mestu ozna~eno ime ponudnika.
6. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla 3. 8. 1995 ob 12. uri v sejni sobi
Gozdarskega in{tituta Slovenije, Ve~na pot
2, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo predlo‘iti pisna pooblastila za zastopanje.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve{~eni
v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
Gozdarski in{titut Slovenije
[t. 004/01/95
Ob-1755
Ob~ina Ajdov{~ina, Gregor~i~eva 20,
objavlja
javni razpis
za izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin srednjero~nega in
dolgoro~nega plana za Ob~ino
Ajdov{~ina, na podlagi veljavne
prostorske zakonodaje in programa
priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov
Obmo~je obdelave:
– Ob~ina Ajdov{~ina obsega 52 kart
PKN v merilu 1:5000.
Vsebina naloge:
– pregled veljavnih planskih aktov,
– pregled sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov,
– pridobitev potrebnih strokovnih podlag za izdelavo naloge,
– priprava podrobnej{ega programa naloge s terminskim planom,
– pregled vseh zbranih gradiv in dolo~itev manjkajo~ih gradiv za potrebe izdelave
naloge v sodelovanju z naro~nikom,
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– oblikovanje in preveritev vsebine kartografske dokumentacije,
– opredelitev pri~akovanih sprememb v
prostoru,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah kot osnove za odlo~anje in
sprejemanje na ob~inskem svetu,
– sodelovanje pri pridobitvi mnenja o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov z obveznimi izhodi{~i
plana Republike Slovenije.
Rok izdelave:
– 3 mesece po podpisu pogodbe, naloga
mora biti oddana v 4 izvodih.
Ponudbe je treba oddati v desetih dneh
od dneva objave do 12. ure na sede‘ Ob~ine
Ajdov{~ina, Gregor~i~eva 20, v zaprtih kuvertah, z oznako Ponudba za novelacijo
planskih dokumentov.
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudbi s kazalom vsebine,
podpisom odgovorne osebe in pe~atom,
– podatke o ponudniku (naziv in status,
registracija, sestava projektne skupine, ki
bo izdelovala nalogo, reference projektne
skupine, oziroma posameznih ~lanov),
– ocena potrebnega ~asa za izdelavo posameznih faz naloge,
– cena ure za delavce v projektni skupini, vklju~no z zunanjimi sodelavci,
– na~in pla~ila storitev in zavarovanje
poslov,
– drugi podatki, ki po presoji ponudnika
lahko koristijo naro~niku.
Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije na Ob~ini Ajdov{~ina, Zavod za
dru‘beno planiranje, tel. 065/631-13, med
8. in 10. uro vsak delovni dan.
Vsi ponudniki bodo pisno obve{~eni o
izbiri, najkasneje 15 dni po zaklju~nem roku za oddajo ponudb.
Ob~ina Ajdov{~ina

Kot merila za izbor najugodnej{ega ponudnika, bo komisija upo{tevala zlasti naslednje:
– celovitost ponudbe na originalnih popisih,
– najugodnej{o ponudbo,
– ugodni kreditni pogoji do pla~ila,
– garancija za pravo~asno izvedbo del,
– strokovna usposobljenost izvajalca z
dokazilom o registraciji,
– reference.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu razpisa v 3. dneh po odpiranju ponudb.
Ob~ine Se‘ana

Ob-1756
Na podlagi 20. ~lena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, {t. 48/90, 34/91
in 7/93) ter odredbe o pogojih in na~inu
javnega razpisa za oddajo dolo~enih del, ki
se financirajo iz prora~una Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 24/92), objavlja Ob~ina
Se‘ana
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo sanacije –
preplastitve ravne strehe in popravila
dela fasade na Osnovni {oli Sre~ka
Kosovela v Se‘ani
Okvirna vrednost sanacije objekta je
4,000.000 SIT ter predviden rok izvedbe je
v avgustu do 1. septembra 1995.
Dokumentacija razpisnih del je na razpolago na Ob~ini Se‘ana, Partizanska cesta
4, II. nadstropje objekta – soba {t. 77 pri
Uro{u Colja oziroma Etbinu Tav~arju.
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena “Ne odpiraj” z imenom “Sanacija ravne strehe in fasade na Osnovni {oli Sre~ka
Kosovela v Se`ani”.
Ponudbo za javni razpis za izbiro izvajalca je potrebno oddati v sprejemno pisarno Ob~ine Se‘ana do ponedeljka 7. 8. 1995
do 11. ure.
Odpiranje ponudb bo v torek dne 8. 8.
1995 ob 13. uri v mali sejni dvorani I. nadstropje Ob~ine Se‘ana.

[t. 294/95
Ob-1757
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
nedestruktivnih preiskav strukture
zidov grajskega stolpa gradu Grm v
Novem mestu
1. Naro~nik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dedi{~ine Novo mesto, Skalickega ulica 1.
2. Naziv objekta: Grad Grm.
3. Lokacija: Skalickega ulica 1, Novo
mesto.
4. Obseg in vrsta del:
1. termografske raziskave notranjih in
zunanjih zidov stolpa gradu
– dolo~anje in grafi~na rekonstrukcija
skritih arhitektonskih elementov in strukture zidov,
– predstavitev napak s fotografijami,
– ra~unalni{ka obdelava posnetkov z infra rde~imi ‘arki;
2. endoskopske raziskave
– izvedba do 4 endoskopij za ugotovitev
stopnje po{kodb oziroma stanje materiala,
razpok in njihovih vzrokov;
3. laboratorijske analize vzorcev ometov
in bele‘ev z oceno kakovosti veziva, zrnatosti materiala in analize sestave gradbenega materiala.
5. Rok za za~etek del: avgust 1995.
6. Rok za zaklju~ek del: 10. 9. 1995.
7. Orientacijska vrednost del: 1,000.000
SIT.
8. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika so reference pri izvajanju tovrstnih
del, ponudbena cena in morebitne ugodnosti ter tehnologija s katero razpolaga ponudnik.
9. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sede‘u Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dedi{~ine Novo mesto,
Skalickega ulica 1 (grad Grm), ob predhodni najavi na tel. 068/32-20-19 ali
068/32-41-37 in ob predlo‘itvi pooblastila
v dveh izvodih. Drugi izvod pooblastila se
potrdi.
10. Pisne ponudbe je treba dostaviti v
roku 14 dni po objavi v Uradnem listu RS
na naslov: Zavod za varstvo naravne in kulturne dedi{~ine Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto, v zape~ateni ovojnici z
oznako: Ne odpiraj, javni razpis za izvedbo
nedestruktivnih preiskav strukture zidov
grajskega stolpa gradu Grm v Novem mestu. Ponudba mora vsebovati elemente 12.
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~lena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93).
11. Upo{tevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
12. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobijo ponudniki na sede‘u Zavoda vsak
delovnik med 8. in 14. uro.
13. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan po poteku roka oddaje ponudb
ob 12. uri na sede‘u Zavoda.
14. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni v 7 dneh po odpiranju ponudb.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dedi{~ine
Novo mesto
Ob-1758
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) Ob~ina Sv.
Jurij ob [~avnici objavlja
javni razpis
za oddajo del: Sanacija plazu na
obmo~ju vodovoda Stanetinci–Vas
1. Investitor razpisanih del: Ob~ina Sv.
Jurij ob [~avnici.
2. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite pri tajniku ob~ine Sv. Jurij ob
[~avnici, tel. 069/68-004 vsak dan od 7. do
15. ure.
3. Predvideni za~etek del je takoj po
sklenitvi pogodbe, dokon~anje pa v 30 koledarskih dneh.
4. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– konkuren~nost in fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– reference,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Ponudba mora biti sestavljena skladno z dolo~ili 12. ~lena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93).
6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 12. ure v
prostorih ob~ine Sv. Jurij ob [~avnici. Ponudba se odda v zape~ateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba – sanacija plazu
na obmo~ju vodovoda Stanetinci–Vas”.
Javno odpiranje ponudb bo drugi delovni dan po poteku roka za oddajo ponudb v
sejni sobi Ob~ine Sv. Jurij ob [~avnici ob
12. uri.
7. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu javnega razpisa v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Investitor si pridr‘uje pravico zmanj{anja obsega del v primeru pomanjkanja finan~nih sredstev za razpisana dela.
Ob~ina Sv. Jurij ob [~avnici
[t. 351-1/95
Ob-1761
Center za socialno delo Slovenj Gradec
na podlagi dolo~il odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94)
objavlja
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javni razpis
za adaptacijo stanovanjskega objekta v
poslovni objekt na Ozki ulici, {tevilka 2,
Slovenj Gradec
1. Investitor: Center za socialno delo,
Slovenj Gradec, Ozka ulica 1.
2. Predmet razpisa: adaptacija stanovanjskega objekta v poslovni objekt na Ozki
ulici 2, Slovenj Gradec – gradbena in obrtni{ka dela.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 16,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pri~etka in dokon~anja:
Rok pri~etka del je 1. 9. 1995.
Rok dokon~anja del je 31. 10. 1995.
5. Razpisne pogoje in popis del ter ostale podatke v zvezi z javnim razpisom lahko
dobite na Centru za socialno delo Slovenj
Gradec, Ozka ulica 1, od 25. 7. 1995 dalje v
ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro
na tel. 41-610, 42-271, 43-883.
6. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena,
– pla~ilni pogoji.
7. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. ~lenom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94).
8. Ponudbe z vso dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis – adaptacija” je potrebno do 4. 8. 1995 do 10. ure
dostaviti ali poslati v zape~ateni ovojnici na
naslov: Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec.
9. Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1995
ob 12. uri v prostorih CSD Slovenj Gradec.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
Center za socialno delo
Slovenj Gradec

Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so cena, rok dobave, reference o kvaliteti materiala in pla~ilni pogoji.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 16. 8. 1995 do 12.30 v tajni{tvu
(soba 308) Podjetja za vzdr‘evanje avtocest, Ljubljana, Gri~ 54. Ponudba mora biti
zape~atena in ozna~ena: “Ne odpiraj, ponudba za dobavo opreme za vzdr‘evanje
avtocest”.
Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 8.
1995 ob 13. uri v prostorih Podjetja za vzdr‘evanje avtocest, Ljubljana, Gri~ 54.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Avtocesta, Ljubljana

Ob-1762
Na podlagi nalog iz 3. ~lena zakona o
dru‘bi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, {t. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdr‘evanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Dru‘be za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehni~nih nalog pri gradnji in vzdr‘evanju
objavlja
javni razpis
za oddajo del: oprema za vzdr‘evanje
avtocest
a) tovorno vozilo,
b) silosno posipalo,
c) ~elni plug,
d) priklju~ek za zabijanje odbojne ograje,
e) veri‘na centrifugalna krta~a.
Orientacijska vrednost: 34,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Upravi Podjetja za
vzdr‘evanje avtocest, Ljubljana, Gri~ 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 24. 7.
1995 od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.

[t. 26
Ob-1692
Ministrstvo za finance, Urad Republike
Slovenije za zavarovalni nadzor objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za izvedbo
revizije poslovanja zavarovalnic
1. Naro~nik: Ministrstvo za finance,
Urad Republike Slovenije za zavarovalni
nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: revizija poslovanja
zavarovalnic v Republiki Sloveniji v letu
1994 in v prvem polletju 1995 s poudarkom
na naslednjih podro~jih poslovanja:
– kontrola primernosti zavarovalno-tehni~nih rezervacij,
– revidiranje otvoritvene bilance stanja
na dan 1. 1. 1995,
– uskladitev knjigovodskih evidenc zavarovalnic po 112. ~lenu zakona o zavarovalnicah,
– kontrola izra~una solventne meje posamezne zavarovalnice,
– revizija medsebojnih kapitalskih udele‘b glede na zakon o zavarovalnicah.
3. Revizije poslovanja bodo izvajali v zavarovalnicah v Republiki Sloveniji.
4. Skupni obseg naloge bo zna{al okrog
800 revizijskih ur.
5. Predvideni rok pri~etka revizije je 1.
9. 1995. Revizija mora biti kon~ana do 31.
12. 1995.
6. Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev so:
– reference ponudnika,
– cena revizijske ure,
– pla~ilni pogoji.
7. Pisna prijava izvajalcev mora vsebovati naslednje podatke:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– seznam referenc ponudnika oziroma izvajalcev,
– cena revizijske ure, ki vsebuje vse
stro{ke,
– vzorec pogodbe za izvajanje del z definiranimi pla~ilnimi pogoji.
8. Rok za oddajo ponudb je 30 dni in
za~ne te~i naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudniki po{ljejo ponudbe na Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za
zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana v zape~ateni ovojnici z oznako “Po-
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nudba na javni razpis – revizija zavarovalnic.”
9. Ponudniki bodo o priznanju sposobnosti oziroma o zavrnitvi obve{~eni v 15
dneh po kon~anem razpisu.
Ministrstvo za finance
Urad RS za zavarovalni nadzor
Ob-1764
Staninvest Maribor, p.o., Maribor, Grajska ul. 7, po pooblastilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
in pogodbi o izvajanju storitev upravljanja
stanovanj {t. 06060-373/130-92, razpisujemo na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 34/84) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izvajanje del po programu
vzdr‘evanja stanovanj in stanovanjskih
hi{ v lasti ZPIZ Slovenije na podro~ju
Ob~in Maribor, Ru{e in Lovrenc na
Pohorju
1. Investitor je Staninvest, p.o., Maribor,
Grajska ul. 7, po pooblastilu ZPIZ Slovenije.
2. Predmet razpisa so izvajanja del po
seznamu na objektih:
– Pohorska 25, Ho~e
Vrsta del:
– izolacija kletnih obodnih sten
– obnova fasade z dodatno toplotno izolacijo
– ureditev domofona
– [olska ul. 12, Lovrenc na Pohorju
Vrsta del:
– ureditev zunanjih stopnic
– oplesk zunanje zapire oken
– obnova kanalizacije
– ureditev funkcionalnega zemlji{~a
– odprava zamakanja v kopalnici – eno
stanovanje
– [olska ul. 20, Lovrenc na Pohorju
Vrsta del:
– kleparska dela
– oplesk zunanje zapire oken
– Gimnazijska ul. 10, Ru{e
Vrsta del:
– oplesk zunanje zapire oken, vrat, balkonskih ograj in oplesk napu{~ev
– ureditev domofonov
3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
ponudniki dobijo v sektorju vzdr‘evanja in
gospodarjenja Staninvest, Maribor, Grajska
ul. 7, tel. 062/225-011, v roku 7 dni po
objavi razpisa, v ~asu od 8. do 10. ure.
4. Orientacijska vrednost na{tetih del je
7,140.000 SIT.
5. Rok pri~etka in dokon~anja del: od
20. 8. 1995 do 20. 10. 1995.
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– reference za izvedbo,
– ponudbena cena,
– garancijski rok.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati elemente v skladu z 12. ~lenom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa.
8. Ponudniki morajo dostaviti ustrezno
ozna~ene ponudbe v zaprtih kuvertah na naslov investitorja, v roku 10 dni od objave v
Uradnem listu RS, do 10. ure.
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9. Odpiranje ponudb bo opravila razpisna komisija ~ez 11 dni od objave v Uradnem listu RS, na sede‘u Staninvesta Maribor.
10. O izbiri najugodnej{ega ponudnika
bodo ponudniki obve{~eni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Staninvest Maribor, p.o., Maribor

– vzorec pogodbe;
– opcijski rok (najmanj 30 dni po odpiranju ponudb);
– pisno izjavo, da bo investitorju ob podpisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti: rokov, kvalitete, garancije in odpravo pomanjkljivosti v garancijskih rokih
predal garancijo banke v vrednosti 10%
vrednosti pogodbenih del.
9. Ponudba mora vsebovati podatke, ali
bo ponudnik izvr{il obveznosti sam ali s
podizvajalci, ter podatke o podizvajalcih in
obsegu del, ki bi ga le-ti izvajali.
10. Rok za dostavo ponudb je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS, kolikor je datum na dela prost dan, se ponudbe oddajo
prvi naslednji delovni dan do 12. ure, na
naslov: Ob~ina Ko~evje, Ljubljanska c. 26,
Ko~evje, v zape~ateni kuverti z oznako “Kanalizacija Spodnji, Srednji in Zgornji Mahovnik – Ne odpiraj” in v zape~ateni kuverti z oznako “Kanalizacija Travni{ka ulica –
Ne odpiraj”. Ponudba je lahko v eni zape~ateni kuverti z obema oznakama.
10. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri, v sejni sobi Ob~ine Ko~evje, I. nadstropje.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ob~ina Ko~evje

Ob-1765
Ob~ina Ko~evje, Ljubljanska c. 26, Ko~evje, na podlagi 53. ~lena zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, {t. 34/84) in 1.
~lena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naro~il (Ur. l. RS, {t.
28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izgradnjo sekundarnih vodov
kanalizacije v Spodnjem, Srednjem in
Zgornjem Mahovniku ter Travni{ki ulici
v Ko~evju
1. Investitor: Ob~ina Ko~evje, Ljubljanska c. 26, Ko~evje.
2. Predmet razpisa:
a) izbira izvajalca za izvedbo zemeljskih,
gradbenih in kanalizacijskih del pri izgradnji sekundarnih kanalizacijskih vodov v
Spodnjem, Srednjem in Zgornjem Mahovniku,
b) izbira izvajalca za izvedbo zemeljskih,
gradbenih in kanalizacijskih del pri izgradnji sekundarnih kanalizacijskih vodov v
Travni{ki ulici v Ko~evju.
3. Razpisna dokumentacija in vpogled v
projekt je na voljo vsak delovni dan od 8. do
9.30, na Ob~ini Ko~evje, Ljubljanska c. 26,
v tajni{tvu urada ‘upana.
Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo s potrdilom pla~ila 2.000 SIT na @R
51300-630-1010077, za vsako razpisano delo.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
zna{a:
a) 65 mio SIT
b) 17 mio SIT
5. Investitor si pridr‘uje dolo~iti eventualno manj{i obseg del od razpisanega z
ozirom na razpolo‘ljiva sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh primerih
ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja
od{kodnine iz tega naslova.
6. Predvideni pri~etek del je avgust 1995,
dokon~anje del november 1995.
7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– ponudbena cena (najcenej{i ponudnik
ni najugodnej{i),
– na~in pla~ila in fiksnost cen,
– mo‘nost kreditiranja in pogoji le-tega,
– popolnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
8. Dokumentacija, ki jo morajo predlo‘iti ponudniki:
– reference pri izvajanju tovrstnih del;
– veljavna registracija za dejavnost, registracija mora biti overjena, vendar overjenost ne sme biti starej{a od 30 dni;
– podatki o kapacitetah in njihovi zasedenosti ter o razpolo‘ljivih kadrih ter o njihovi strokovni usposobljenosti;
– ~asovni plan izvedbe;
– podatki o boniteti poslovanja ne starej{i od 30 dni (BON obrazec);

[t. 289/95
Ob-1766
Na podlagi dolo~il zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, {t. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in 19/94), Mestna ob~ina Murska
Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca del rekonstrukcije
oziroma obnove lokalne ceste L 4212
Murska Sobota–Bakovci
1. Investitor: Mestna ob~ina Murska Sobota, Kardo{eva 2, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija oziroma obnova lokalne ceste L 4212 Murska
Sobota–Bakovci, v dol‘ini 3,9 km.
3. Orientacijska vrednost del zna{a
50,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: avgust–oktober
1995.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Mestni ob~ini Murska Sobota, Trg zmage 4 (tel. 069/22-617), kjer je
tudi na vpogled projektna dokumentacija.
6. Ponudniki, ki ‘elijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije.
7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– najugodnej{a cena za razpisana dela,
ugodni pla~ilni pogoji, mo‘nost kreditiranja, fiksnost cene,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upo{tevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del, ter da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,
– reference za izvajanje takih in podobnih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
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8. K ponudbi morajo ponudniki prilo‘iti
dokaz o registraciji firme.
9. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Zape~ateno ponudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj – cesta L 4121” je treba dostaviti na naslov
Mestna ob~ina Murska Sobota, Kardo{eva
2, Murska Sobota – v dveh lo~enih kuvertah.
10. Javno odpiranje ponudb bo v 40 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve{~eni v 15 dneh od odpiranja ponudb.
Mestna ob~ina Murska Sobota
[t. 602-1/95-761
Ob-1767
Na podlagi 2. odstavka 20. ~lena zakona
o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, {t.
48/90, 34/91, 30/92, 7/93 in 43/93) in 1.
~lena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 80/94), objavlja Ob~ina Ljutomer
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega ponudnika za
dobavo in monta‘o opreme pri
adaptaciji Vrtca Ljutomer na Ormo{ki
c. 21
1. Investitor: Ob~ina Ljutomer, Vrazova
1, Ljutomer.
2. Predmet razpisa: dobava in monta‘a
opreme za pet igralnic, metodi~nega kabineta, razdelilne kuhinje in garderobe.
3. Predvideni rok: od 15. do 30. avgusta
1995.
4. Predra~unska vrednost: 6,000.000
SIT.
5. Ponudba mora biti izdelana na na~in,
ki ga dolo~a 12. ~len odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94).
6. Tehni~no dokumentacijo bo mo‘no
dobiti v Vrtcu Ljutomer, Fulne{ka 5, pri
ravnateljici Mariji Pu{enjak.
7. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni od
dneva objave do 12. ure, na naslov: Ob~ina
Ljutomer, ‘upan, Vrazova 1, z oznako “Ne
odpiraj – oprema”.
8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob~ine Ljutomer, velika sejna soba, III. nadstropje levo, tri dni po roku za izdajo ponudb, ob 11. uri. ^e je ta dan sobota, nedelja ali praznik, se odpiranje izvr{i prvi naslednji delovni dan ob isti uri.
9. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite po tel. 069/81-115, med
8. in 13. uro.
Ob~ina Ljutomer
[t. 073-2/95-2
Ob-1768
Ob~ina Ljubno objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za modernizacijo cest v Savino in Trbi‘
– zgornji ustroj
1. Predmet razpisa je izbor izvajalca za
oddajo del za modernizacijo cest:
A) Cesta v Savino, odsek od Fluderskega mostu do kri‘i{~a k Hojniku, v dol‘ini
1750 metrov – zgornji ustroj.
B) Cesta v Trbi‘, odsek Savinjski
most–Trbi‘, dol‘ina 500 metrov.
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2. Orientacijska vrednost del po projektantskem predra~unu je:
A) 6,000.000 SIT
B) 2,000.000 SIT.
3. Izvedba del je predvidena v mesecu
avgustu in septembru 1995.
4. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika bodo: ponudbena cena, pla~ilni pogoji, reference na dosedanjih delih in ostale
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik in bi lahko
bistveno vplivale na izvedbo del.
5. Ponudbe morajo vsebovati vse sestavine iz 12. ~lena citirane odredbe.
6. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Ob~ini Ljubno, Cesta v Rastke 12, vsak
dan od 8. do 12. ure. Vsa dodatna pojasnila
v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki
po tel. 063/841-010, pri tajniku ob~ine Valte Francu.
7. Kompletne ponudbe v zape~atenih kuvertah z oznako “Ponudba za modernizacijo
cest v Savino in Trbi` – Ne odpiraj”, morajo
ponudniki oddati najkasneje do 1. 8. 1995
do 10. ure, na naslov: Ob~ina Ljubno, Cesta
v Rastke 12, Ljubno ob Savinji.
8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob~ine Ljubno, dne 1. 8. 1995, ob 11. uri.
Ob~ina Ljubno

– rok izvedbe,
– finan~ni pogoji,
– boniteta.
7. Opcija ponudbe ne sme biti kraj{a od
60 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Mestne ob~ine Novo mesto, tretji delovni
dan od poteka razpisa, ob 12. uri.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve{~eni najkasneje v 7 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna ob~ina Novo mesto

Ob-1769
Na podlagi odredbe o pogojih in na~inu
javnega razpisa za oddajo dolo~enih del, ki
se financirajo iz prora~una Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94), objavlja Mestna ob~ina Novo mesto
javni razpis
za dobavo in monta‘o opreme za
Materinski dom Stra‘a
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej{ega ponudnika za dobavo in monta‘o vse
stanovanjske opreme v skladu s projektom
opreme in prilo‘enim popisom.
2. Orientacijska vrednost razpisane opreme zna{a 5,500.000 SIT.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajni{tvu ‘upana vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Informacije o razpisani opremi dobite pri
Strm{ek Mirku, dipl. in‘.
Ponudba mora vsebovati elemente, dolo~ene v 12. ~lenu odredbe o pogojih in
na~inu javnega razpisa za oddajo dolo~enih
del, ki se financirajo iz prora~una Republike Slovenije.
4. Ponudbo je potrebno oddati najkasneje v 10 dneh od dneva razpisa v tajni{tvu
‘upana ali po po{ti v zaprtih kuvertah z
oznako: “Oprema materinski dom Stra‘a –
ne odpiraj”, na naslov: Mestna ob~ina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
5. Predvideni dobavni rok je 25. 8. 1995
s takoj{njim pri~etkom izdelave opreme po
sklenitvi pogodbe z najugodnej{im ponudnikom.
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika bodo predvsem:
– usposobljenost ponudnika za izvedbo
ponujenih del,
– reference,
– cena,

[t. 42 – 21. VII. 1995

[t. 351-1/95
Ob-1770
Center za socialno delo Slovenj Gradec
na podlagi dolo~il odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za adaptacijo stanovanjskega objekta v
poslovni objekt na Ozki ulici {t. 2,
Slovenj Gradec
1. Investitor: Center za socialno delo,
Slovenj Gradec, Ozka ulica 1.
2. Predmet razpisa: adaptacija stanovanjskega objekta v poslovni objekt na Ozki
ulici 2, Slovenj Gradec – gradbena in obrtni{ka dela.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 16,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pri~etka in dokon~anja:
rok pri~etka del je 1. 9. 1995,
rok dokon~anja del je 31. 10. 1995.
5. Razpisne pogoje in popis del ter ostale podatke v zvezi z javnim razpisom lahko
dobite na Centru za socialno delo Slovenj
Gradec, Ozka ulica 1, od 25. 7. 1995 dalje,
v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12.
uro, tel. 41-610, 42-271, 43-883.
6. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena,
– pla~ilni pogoji.
7. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. ~lenom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94).
8. Ponudbe z vso dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis – adaptacija”, je potrebno do 4. 8. 1995 do 10. ure
dostaviti ali poslati v zape~ateni ovojnici na
naslov: Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec.
9. Javno odpiranje ponudb bo 4. 8. 1995
ob 12. uri, v prostorih CSD Slovenj Gradec.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
Center za socialno delo
Slovenj Gradec

javni razpis
za izbiro izvajalca za zgraditev objekta
Srednja ekonomska in trgovska {ola v
Bre‘icah
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej{ega ponudnika za izvajanje gradbenih, obrtni{kih in instalacijskih del pri gradnji {ole
ter izvedbo infrastrukture ter ureditve okolja.
2. Orientacijska
vrednost
del
je
300,000.000 SIT.
3. Z izro~itvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne pogoje in posebne pogoje ter dajejo svoj pristanek, da bodo kot izbrani najugodnej{i
ponudnik izvedli razpisana dela in sklenili
za njihovo izvedbo pogodbo po na~elu fiksne cene in “funkcionalni klju~ v roke”.
Avans ni predviden.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo PGD/PZI in dobijo potrebne
informacije ter razlage za izdelavo ponudbe
v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS,
vsak delavnik med 9. in 12. uro, na PROJEKT MR in‘eniring, Maribor, Svetozarevska 10, tel. 062/227-161, faks 062/23-765.
Posebne razpisne pogoje bodo ponudniki prejeli v roku 14 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Dokumentacija se dvigne ob predlo‘itvi
pla~ila SIT 40.000 SIT na ‘iro ra~un {t.
51800-601-10612.
5. Predvideni rok pri~etka del je jeseni
1995, rok dokon~anja pa 1. 8. 1996. Dela se
bodo izvajala fazno – pripravljalna dela in
gradnja objekta.
6. O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehni~nih oziroma finan~nih razlogov se bo
naro~nik pogajal z najugodnej{im ponudnikom pred sklenitvijo pogodbe.
7. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe
so predvsem:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference,
– cena,
– roki,
– boniteta.
8. Ponudbe je treba oddati najkasneje v
31 dneh po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: PROJEKT MR in‘eniring, p.o., Maribor, Svetozarevska 10.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako “Ponudba – ne odpiraj –
Srednja ekonomska {ola v Bre`icah”.
9. Opcije ponudb ne smejo biti kraj{e od
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in podobne varovalne klavzule ne bomo upo{tevali.
10. Odpiranje ponudb bo v prostorih PROJEKT MR in‘eniring, p.o., Maribor, Svetozarevska 10, sedmi dan po oddaji ponudb, s
pri~etkom ob 12. uri.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve{~eni najkasneje v {tirinajstih dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za {olstvo in {port

Ob-1771
Na podlagi odredbe o pogojih in na~inu
javnega razpisa za oddajo dolo~enih del, ki
se financirajo iz prora~una Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94), objavlja Ministrstvo za {olstvo in {port

[t. 8/95
Ob-1772
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94), razpisuje
Univerza v Ljubljani, Visoka {ola za zdravstvo, Ljubljana, Poljanska cesta 26a

[t. 42 – 21. VII. 1995
javni razpis
za dobavo in monta‘o opreme
1. Predmet razpisa je dobava in monta‘a:
A) [olskih belih tabel za pisanje in projeciranje v predavalnicah in kabinetih Visoke {ole za zdravstvo naslednjih velikosti:
15 kom 1200 × 1200 mm
2 kom 1200 × 1700 mm
22 kom 1200 × 1800 mm
2 kom 1200 × 2000 mm
1 kom 1200 × 2400 mm
B) Dobava ra~unalni{ke opreme:
1 kom osebni ra~unalnik (PCI Pentium/90 Mhz, 8 Mb RAM, PCI SVGA grafi~na kartica, 15" barvni monitor, min. 540
Mb HDD, 3,5" (1.44 Mb) FDD, tipkovnica
SLO, mi{ka Logitech, DOS & Windows –
in{talirana na disku)
1 kom tiskalnik Epson LQ-1170 (ali podoben)
1 kom tiskalnik Hewllet Packard Laser
Jet 5P
2 kom tiskalnik Hewllet Packard Laser
Jet 4 L
1 kom HP Scaner Jet 3 C
2. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika – dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starej{e od treh mesecev in
odlo~bo o opravljanju dejavnosti;
– bonitetno poro~ilo;
– fiksno ceno, v kateri je vklju~en zni‘an
5% prometni davek;
– na~in pla~ila;
– dobavni rok;
– druge ugodnosti, ki jih ponuja ponudba;
– akceptni nalog v vi{ini 30% kupnine,
kot garancijo za izvedbo posla pod to~ko A;
– vzorec pogodbe, ki smiselno vklju~uje
alinee 2. to~ke.
3. Rok dobave in monta‘e: 15. september
1995.
4. Merila za izbiro dobavitelja so: kvaliteta ponujene opreme, dobavni, garancijski, servisni, pla~ilni in drugi relevantni pogoji iz
ponudbe in cena.
5. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
dobavo opreme”. Na kuverti mora biti naveden popolni naslov ponudnika.
6. Rok za oddajo ponudb je najkasneje do
4. 8. 1995 do 12. ure, na naslov: Univerza v
Ljubljani, Visoka {ola za zdravstvo, Ljubljana, Poljanska c. 26a.
7. Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1995
ob 9. uri, v prostorih Visoke {ole za zdravstvo, Ljubljana, Poljanska c. 26a. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s
seboj pisna pooblastila za zastopanje.
8. Ponudniki bodo o izbiri obve{~eni najkasneje 15 dni po odpiranju ponudb.
Akceptni nalog bo neizbranim ponudnikom vrnjen skupaj z obvestilom o izbiri.
Univerza v Ljubljani
Visoka {ola za zdravstvo
Ljubljana
[t. 11
Ob-1774
Na podlagi odredbe o pogojih in na~inu
javnega razpisa za oddajo dolo~enih del, ki
se financirajo iz prora~una Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 28/92 in 19/94), objavlja Ministrstvo za {olstvo in {port

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje
instalacijskih del pri gradnji vertikalnih
komunikacij na objektu Rektorata
Univerze v Ljubljani
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej{ih ponudnikov za izvajanje instalacijskih
del pri gradnji vertikalnih komunikacij pri
objektu Rektorata Univerze v Ljubljani,
Kongresni trg 12.
Ponudbe je treba izdelati za vsako posamezno v nadaljevanju tega razpisa navedeno delo posebej ali za vsa razpisana dela
skupaj, v odvisnosti od usposobljenosti in
registriranega predmeta poslovanja ponudnika.
Z izro~itvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristajajo na posebne pogoje, ki so priloga k razpisni dokumentaciji in
izra‘ajo svoj pristanek, da v primeru, da
bodo kot najugodnej{i ponudniki izbrani za
izvajanje dolo~enih del, sklenejo za njihovo
izvedbo pogodbo po na~elu “funkcionalni
klju~ v roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo za posamezna dela od dneva
objave tega razpisa dalje do vklju~no 27. 7.
1995 vsak delavnik med 10. in 12. uro, na
PRO 55, pri Majdi Steiner, na podlagi pla~ila materialnih stro{kov dokumentacije v vi{ini 5.000 SIT na @R PRO 55 {t.
50101-601-57273.
3. Ponudniki lahko dobijo potrebne ustne podatke in razlage za izdelavo ponudbe
ob prevzemu razpisne dokumentacije od
dneva objave razpisa do dneva, ki je dolo~en za dvig dokumentacije, vsak delavnik
med 10. in 12. uro, pri poobla{~encu PRO
55, biro za projektiranje in in‘eniring, d.o.o.,
Ziherlova 2, Ljubljana, tel. 061/216-143,
faks 061/216-143.
4. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo instalacijskih del, in sicer:
vrsta del
ocenjena vrednost
a) centralno ogrevanje
300.000 SIT
c) vodovod in
hidrantno omre‘je
3,000.000 SIT
d) elektri~ne
instalacije
4,700.000 SIT
5. Predvideni rok pri~etka za vsa dela je
v septembru 1995, praviloma v osmih dneh
po sklenitvi pogodbe z najugodnej{im ponudnikom. Vsa dela morajo biti kon~ana
najkasneje do 31. 10. 1995. O morebitnih
odstopanjih na podlagi tehtnih razlogov se
bo naro~nik pogajal z najugodnej{imi ponudniki pred sklenitvijo pogodb. Naro~nik
si pridr‘uje pravico skleniti pogodbo v
zmanj{anem obsegu od razpisanega.
6. Ponudba mora vsebovati priloge, potrebne za izbiro najugodnej{ih ponudb, in
sicer:
6.1 usposobljenost ponudnika za izvajanje ponudbenih del, registracija, odlo~ba o
upravljanju dejavnosti, mati~na {tevilka,
6.2 reference zadnjih dveh let,
6.3 cena, najni‘ja cena ni pogoj za izbiro,
6.4 roki,
6.5 boniteta BON 3 (ne starej{i od 30
dni),
6.6 sposobnost prevzeti vsa razpisana
dela,
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6.7 garancija za resnost ponudbe (A. N.
v vi{ini 5% ponujenih del),
6.8 predpisani posebni pogoji.
7. Ponudbe je treba oddati najkasneje do
16. 8. 1995 do 12. ure, na naslov: PRO 55,
Biro za projektiranje in in‘eniring, d.o.o.,
Ziherlova 2, Ljubljana. Za ponudbe poslane
po po{ti velja datum po{tnega ‘iga, pod pogojem, da so vro~ene naslovniku najkasneje
naslednji dan po datumu, ozna~enem na
po{tnem ‘igu.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “javni razpis – ponudba
– ne odpiraj”.
Ponudbe je potrebno izdelati na originalnih popisih.
8. Opcije ponudb ne smejo biti kraj{e od
30 dni od dneva pri~etka odpiranja ponudb.
Valutne in podobne varovalne klavzule ne
bomo upo{tevali.
Ra~unske napake gredo na {kodo ponudnika!
9. Odpiranje ponudb bo v prostorih PRO
55, Biro za projektiranje in in‘eniring, Ziherlova 2, Ljubljana, dne 18. 8. 1995, s pri~etkom ob 10. uri.
10. Samo ponudniki, ki bodo ponudbi
prilo‘ili frankirano kuverto iz 7. to~ke tega
razpisa, bodo pisno obve{~eni o izidu razpisa najkasneje v petnajstih dneh po odpiranju ponudb. Ostali bodo lahko dobili informacije o izidu razpisa samo osebno na sede‘u razpisovalca ali njegovega poobla{~enca
v istem roku.
PRO 55, po pooblastilu
Ministrstva za {olstvo in {port
[t. 197
Ob-1775
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehni{ka fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana, Sne‘ni{ka 5, objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za nakup komunikacijske opreme in
o‘i~enje stavbe na Sne‘ni{ki 5,
Ljubljana
1. Predmet razpisa je:
a) o‘i~enje prostorov Oddelka za tekstilstvo, Sne‘ni{ka 5, Ljubljana, s potrebno
komunikacijsko in programsko opremo (44
priklju~kov v 1., 2., 3., 4. in 6. nadstropju);
b) ra~unalni{ka oprema SGI.
2. Razpisno dokumentacijo (sheme in lokacije priklju~kov, elementi ra~unalni{ke
opreme SGI) ter dodatne informacije lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Oddelku
za tekstilstvo, Sne‘ni{ka 5, tel. 1253-090,
dr. Sluga.
3. Celotno opremo in o‘i~enje prostorov
bo izbrani dobavitelj delal na klju~.
4. Predvideni dobavni rok je 30 dni po
zaklju~ku razpisa.
5. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime ponudnika,
– sklep sodi{~a o registraciji,
– reference,
– ponudbeni predra~un,
– pla~ilni pogoji,
– datum veljavnosti ponudbe,
– garancijske roke in seznam servisov,
– odzivni ~as pri servisiranju,
– druge ugodnosti pri ponudbi.
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6. Ponudbe morajo prispeti v zaprti ovojnici z napisom “Ne odpiraj – javni razpis za
ra~unalni{ko omre`je”, na naslov: Naravoslovnotehni{ka fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana, Sne`ni{ka 5, najkasneje
v 10 dneh po objavi v Uradnem listu RS.
7. Odpiranje ponudb bo v roku 7 dni po
zaklju~ku javnega razpisa na Oddelku za
tekstilstvo, Sne‘ni{ka 5, Ljubljana. O natan~nem datumu in uri odpiranja ponudb
bomo ponudnike naknadno obvestili.
8. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
pri{li na odpiranje ponudb, se bodo izkazali
s pooblastilom za zastopanje.
9. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– cena,
– roki dobave,
– izdelava na klju~,
– ugodnosti, ki jih daje ponudnik (popusti, ugodni pla~ilni pogoji ipd.).
10. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.
Naravoslovnotehni{ka fakulteta
Oddelek za tekstilstvo

9. Javno odpiranje ponudb bo 2. 8. 1995
ob 12. uri, na Centru za socialno delo Radovljica, Kopali{ka 10. Zastopniki ponudnikov morajo imeti pri odpiranju ponudb
pisna pooblastila.
10. O izidu razpisa bodo ponudniki obve{~eni v roku 15 dni po preteku roka za
oddajo ponudb.
Center za socialno delo Radovljica

[t. 033-02/89
Ob-1777
Na podlagi odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naro~il
(Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) objavljamo
javni razpis
za demonta‘o obstoje~e telefonske
garniture ter dobavo in monta‘o nove
telefonske centrale ali telefonske
garniture kapacitete 8 zunanjih linij ter
ca. 22 internih linij za potrebe Centra za
socialno delo Radovljica
1. Predmet razpisa je demonta‘a obstoje~e garniture ter dobava in monta‘a nove
telefonske centrale ali telefonske garniture
kapacitete 8 zunanjih linij ter ca. 22 internih
{tevilk za potrebe Centra za socialno delo
Radovljica.
2. Ponudba naj vklju~uje tudi stro{ke za
izvedbo projekta.
3. Orientacijska vrednost del zna{a
1,200.000 SIT.
4. Predvideni rok pri~etka razpisanih del
je 1. 9. 1995, rok dokon~anja pa 1. 10. 1995.
5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. ~lenom odredbe o postopku za
izvajanje programa javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in
19/94) in morajo vsebovati {e potrdilo o
registraciji podjetja.
6. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika:
– kompleksnost ponudbe,
– ponudbena cena in pla~ilni pogoji,
– reference ponudnika,
– garancijski roki in tehni~na brezhibnost,
– rok izvedbe.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak dan od 9. do 10. ure, na
Centru za socialno delo Radovljica, Kopali{ka 10, tel. 064/715-990, kjer lahko dobijo
tudi dodatne informacije.
8. Rok oddaje ponudb je 10 dni po objavi v Uradnem listu RS, na naslov Center za
socialno delo Radovljica, Kopali{ka 10, v
zape~atenih kuvertah z oznako ponudnika
in navedbo predmeta javnega razpisa.

Ob-1778
Na podlagi dolo~il odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev prora~una Republike Slovenije (Ur.
l. RS, {t. 58/94), uredbe o pristojnosti za
vzdr‘evanje gozdnih cest (Ur. l. RS, {t.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 19/94), Ob~ina Grosuplje v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Ljubljana, KE [kofljica, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdr‘evalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih
Ob~ine Grosuplje v letu 1995
1. Naro~nik: Ob~ina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sede‘u Ob~ine Grosuplje, pri
Ireni [ulc, tel. 761-211, ter na Zavodu za
gozdove Slovenije, KE [kofljica, Mijav~eva 16, [kofljica, pri Milo{u Kol{ku, tel.
666-060.
3. Predmet razpisa: teko~a in periodi~na
vzdr‘evalna dela; strojno in ro~no vzdr‘evanje vozi{~a; ~i{~enje propustov, dra‘nikov in bre‘in; nabava, nakladanje in prevoz
posipnega materiala (kamnolom Verd – Dobrepolje) in profiliranje vozi{~a.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,000.000 SIT. Investitorji si pridr‘ujejo
pravico spremeniti razpisani obseg del, glede na pridobitev sredstev (republi{ka sredstva, pristojbine, lastna sredstva). Izvajalec v
tem primeru ni upravi~en do od{kodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo del: pri~etek in obseg
del je po dogovoru in v skladu z razpolo‘ljivimi sredstvi. Zaklju~ek del je konec leta
1995. Dela se izvajajo po letnem programu
del.
6. Merila za izbiro ponudnikov:
a) dokazilo o registraciji podjetja za dela, navedena v 3. to~ki,
b) reference za opravljanje navedenih
del,
c) na~in pla~ila oziroma minimalni rok
pla~ila in fiksnost cen,
d) garancijski rok,
e) mo‘nost kreditiranja.
Za samo vzdr‘evanje gozdnih cest dajo
izvajalci ponudbo za naslednje postavke:
grader: tip, mo~, cena/uro
rovokopa~: tip, mo~, cena/uro
bager: tip, mo~, cena/uro
delavec: kvalifikacija, cena/uro
gramoz: nabava (kamnolom Verd – Dobrepolje), cena/m³
prevoz: 1–40 km
cena (m³/km)
Pri izvajanju in obra~unavanju del se
uporabljajo republi{ki normativi za gradnje
in vzdr‘evanje gozdnih cest. Za ostala dela
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se cena dogovori pred izvedbo del. Dela se
prevzemajo po izmerah glede na vrsto del
(dogovor). Situacije se izstavljajo po izvr{enem delu.
7. Ponudbe na javni razpis predlo‘ite do
4. 8. 1995 do 8.30, na Ob~ino Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje, v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj – gozdne ceste”. Ponudbe poslane po po{ti morajo biti dostavljene na Ob~ino Grosuplje do 3. 8. 1995.
8. Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 8.
1995 ob 9. uri, v sejni sobi (II. nadstropje)
Ob~ine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obve{~eni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Ob~ina Grosuplje
[t. 8/95
Ob-1779
Na podlagi dolo~il odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93), zakona o
graditvi objektov (Ur. l. RS, {t. 27/88),
Mestna ob~ina Ptuj kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: polo‘itev asfaltnih
prevlek na lokalnih in krajevnih cestah
na obmo~ju Mestne ob~ine Ptuj
Razpisno dokumentacijo dobite na sede‘u Mestne ob~ine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
soba {t. 44/III, strokovne informacije pa vam
posreduje Milan Pavlica, tel. 062/771-131
in 772-861.
Orientacijska vrednost del zna{a
38,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite v roku 15 dni od dneva objave do 12. ure, v
vlo‘i{~e na sede‘u Mestne ob~ine Ptuj,
Mestni trg 1, soba {t. 49/III, Ptuj.
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: “Ne odpiraj, ponudba za asfaltne prevleke”.
Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri, v prostorih Mestne ob~ine Ptuj,
Mestni trg 1, soba 44/III, Ptuj.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Mestna ob~ina Ptuj
[t. 206/95
Ob-1784
Na podlagi 2. to~ke 23. ~lena zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, {t. 8/91)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in 19/94), Ministrstvo za znanost
in tehnologijo objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za izdajanje,
distribucijo in tr‘enje revije
Raziskovalec
1. Naro~nik je Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska cesta 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je zbiranje ponudb za
izdajanje, distribucijo in tr‘enje revije Raziskovalec.
3. Kontaktna oseba za dodatne informacije je dr. Franc Hudej, generalni sekretar,
od 24. 7. 1995 do 28. 7. 1995, od 8. do 15.
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ure, v 2. nadstropju ministrstva ali na tel.
131-11-07.
4. Orientacijska vrednost projekta je
2,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pri~etka izvajanja dela
je takoj po izbiri izvajalca.
6. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizi~ne osebe, registrirane za zalo‘ni{ko dejavnost.
7. Prijava na razpis mora vsebovati celovito ponudbo v obliki projekta za vsebinske
in oblikovne zasnove mese~nika Raziskovalec s pogoji za njihovo izdajanje, zlasti
pa:
– organizacijsko, izvedbeno in finan~no
konstrukcijo,
– na~in distribucije in tr‘enja,
– predvideni dele‘ od prodaje revije na
trgu,
– predvideno urejanje revije, ki bo zagotavljalo tesno povezavo z znanstveno in raziskovalno sfero.
8. Prednost pri izbiri ponudbe bodo imele ponudbe, ki bodo zagotavljale najvi{jo
identifikacijo s cilji projekta, to je najve~ja
dostopnost revije za popularizacijo znanosti
in znanstvenih dose‘kov raziskovalni, poslovni in drugi javnosti, prostorske in druge
pogoje za delo redakcije, predpripravo, tisk,
distribucijo in tr‘enje edicije pod pogoji, ki
omogo~ajo vsestranski razvoj Raziskovalca.
9. Ponudbe s to~nim nazivom javnega
razpisa v zaprti kuverti z oznako “ne odpiraj – javni razpis za zbiranje ponudb za
izdajanje, distribucijo in tr`enje revije Raziskovalec”, morajo ponudniki oddati najkasneje v desetih dneh po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov Ministrstva za
znanost in tehnologijo, in sicer osebno v
vlo`i{~u ministrstva ali priporo~eno po po{ti.
10. Javno odpiranje ponudb bo 2. avgusta 1995 ob 12. uri, v veliki sejni sobi Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana.
11. Ponudniki bodo obve{~eni o izboru
v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

12. uro, na LIZ-in‘eniringu, Ljubljana, Vurnikova 2, pri Majdi Krampelj.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predlo‘itve dokazila o
vpla~ilu 40.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik naka‘e na ‘iro ra~un {t.
50100-601-11966.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe ob prevzemu dokumentacije pri poobla{~encu LIZ-in‘eniringu, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/133-62-52, fax. 061/319-245, kontaktna oseba Zajec Sonja, dipl. in‘. arh.
4. Orientacijska vrednost del zna{a
104,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
6. Rok za oddajo ponudb je vklju~no do
22. 8. 1995 do 10. ure, na naslov LIZ-in‘eniring, Vurnikova 2, Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Gimnazija Vi~ – Ne odpiraj”.
7. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi
LIZ-in‘eniringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, dne 22. 8. 1995, ob 10. uri.
8. Ponudniki bodo pisno obve{~eni o odpiranju ponudb in o izboru najugodnej{ega
ponudnika.
Poobla{~enec LIZ-in‘eniring

[t. 77/95
Ob-1785
Na podlagi dolo~il odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93), objavlja
Ministrstvo za {olstvo in {port, @upan~i~eva 6, Ljubljana
javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo prizidka h
Gimnaziji Vi~, Tr‘a{ka 72, Ljubljana
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradnjo prizidka h Gimnaziji Vi~, Tr‘a{ka
72, Ljubljana.
Z izro~itvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo svoje privoljenje, da bodo, ~e
bodo izbrani kot najugodnej{i ponudniki za
izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo v na~elu “funkcionalni klju~ v roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vklju~no petega dne po objavi tega razpisa, vsak delovni dan med 9. in

Ob-1786
Mestna ob~ina Koper objavlja
javni razpis
za pridobitev koncesionarja za
opravljanje izbirne lokalne gospodarske
javne slu‘be “varovanje javnih
parkiri{~”
za naslednja parkiri{~a:
a) Trg Brolo z Vergerijevim trgom in
Trubarjevo ulico v Kopru (123 parkirnih
prostorov + 6 za invalide);
b) parkiri{~e ob Ulici Zore Perello Godina pri stavbi Splo{ne banke v Kopru (107
parkirnih prostorov + 1 za invalide).
1. Obe parkiri{~i sta po splo{nih pogojih
namenjeni parkiranju osebnih avtomobilov
in manj{ih kombiniranih vozil z najve~jo
dovoljeno maso 1,5 t.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizi~ne osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za dejavnost “varovanje javnih parkiri{~” ali “druge pomo`ne dejavnosti v kopenskem prometu – I/63.21” in ki
izpolnjujejo druge pogoje iz 7. ~lena odloka
o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne
gospodarske javne slu`be “varovanje javnih parkiri{~” (Uradne objave {t. 7/95) – v
nadaljnjem besedilu “odlok”.
3. Ponudnik se lahko poteguje samo za
so~asno pridobitev koncesije za obe razpisani obmo~ji (to~ki a in b).
4. Koncesijsko razmerje se sklene za dolo~en ~as, za dobo 7 let.
5. Pri~etek izvajanja koncesije:
– ad a) 10. dan po sklenitvi koncesijske
pogodbe;
– ad b) 30. dan po sklenitvi koncesijske
pogodbe.
6. Javna slu‘ba se izvaja samo ob delavnikih, in sicer v dneh od ponedeljka do petka od 6. do 20. ure in ob sobotah od 6. do
14. ure, po potrebi in v dogovoru s koncedentom pa tudi v ostalih ~asovnih okvirih.
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7. Rok za prijavo na ta razpis je do
vklju~no 15 dan od dneva objave razpisa.
Prijava s prilogami – v zape~ateni ovojnici
z oznako “razpis parkiri{~a – ne odpirati” –
se po{lje po po{ti s povratnico ali preda
osebno na naslov: Mestna ob~ina Koper,
Urad za gospodarske javne slu`be in promet, Koper, Verdijeva 10.
8. Prijavi – ponudbi je treba prilo‘iti:
a) dokumente o registraciji dejavnosti in
‘e pridobljene odlo~be o izpolnjevanju pogojev po {estem odstavku 4. ~lena zakona o
gospodarskih dru‘bah (za sede‘ in morebitne v zvezi z razpisno dejavnostjo);
b) elaborat o izvajanju slu‘be, ki mora
vsebovati:
– podatke o predvidenem osebju, anga‘iranem za neposredno opravljanje slu‘be
({tevilo zaposlenih delavcev po stopnjah
izobrazbe oziroma kvalifikacije, pregled
zahtevanih posebnih znanj);
– predvideno organizacijo dela na vsakem parkiri{~u posebej z na~inom razporeditve delavcev, na~inom pobiranja parkirnine ipd.;
– opis predvidenih delovnih priprav
(oprema delavcev);
– predlagani na~in zagotovitve drugih
storitev, potrebnih za izvajanje slu‘be;
Elaborat lahko vsebuje tudi morebitni
predlog za posebno dodatno ureditev parkiri{~;
c) izjavo ponudnika, da bo parkiri{~a
uredil v svojem imenu in za svoj ra~un v
skladu z razpisnimi pogoji;
d) predpogodbo z zavarovalnico o zavarovanju za primer po{kodb varovanih vozil
po neznanem storilcu;
e) izjavo o sprejemanju s tem razpisom
dolo~enih izhodi{~nih tarif in postopka njihovega prilagajanja;
f) predlog vi{ine od{kodnine, izra‘ene v
znesku, ki ga koncesionar pla~uje ob~ini
mese~no za vsak ozna~eni in uporabljeni
parkirni prostor (box) na posameznem parkiri{~u;
g) izjavo o ponudnikovem sprejemanju
razpisnih pogojev ter o njegovi obve{~enosti in sprejemanju pogojev iz koncesijskega
akta, lahko tudi z opredelitvijo drugih morebitnih elementov za sklenitev koncesijske
pogodbe po volji ponudnika, pri ~emer naj
ponudnik ozna~i ali so njegovi izklju~ujo~
pogoj ali za koncedenta predstavljajo samo
neobvezno opcijo.
9. Interesenti pridobijo podrobne razpisne pogoje oziroma razpisno dokumentacijo (ki obsega kopije: odloka o koncesiji –
Uradne objave, {t. 7/95, integralno besedilo
sklepa o javnem razpisu z izhodi{~nimi tarifami, na~rt ureditve parkiri{~ ter druge informacije pri Uradu za gospodarske javne
slu‘be in promet (Adolf Kolenc, tel.
066/446-246).
10. Zape~atene ponudbe bo javno odprla
komisija, ki jo imenuje ‘upan. O kraju, datumu in uri odpiranja ponudb bodo vsi interesenti, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, pisno obve{~eni. O izbiri najbolj{ega
ponudnika bo z izdajo odlo~be odlo~il pristojni urad najkasneje v enem mesecu po
odpiranju ponudb. Z izbranim ponudnikom
bo sklenjena koncesijska pogodba v 14 dneh
po pravnomo~nosti odlo~be o izbiri.
Mestna ob~ina Koper
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Ob-1787
Na podlagi dolo~il odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev prora~una Republike Slovenije (Ur.
l. RS, {t. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdr‘evanje gozdnih cest (Ur. l. RS, {t.
38/94), odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev prora~una
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 19/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 19/94),
Ob~ina Rogatec v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije, OE Celje objavlja

[t. 10-27/95
Ob-1788
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93) in plana podjetja
Komunala, d.o.o., Murska Sobota, Kopali{ka ulica 2, Murska Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdr‘evalnih del na
gozdnih cestah na podro~ju Ob~ine
Rogatec v letu 1995
1. Naro~nik: Ob~ina Rogatec.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sede‘u Ob~ine Rogatec in na
Zavodu za gozdove Slovenije, Obmo~na
enota Celje, odsek za tehnologijo dela in
gozdne prometnice v Celju.
3. Predmet razpisa:
Redna in ob~asna vzdr‘evalna dela na
gozdnih cestah:
– grederiranje cesti{~a;
– gramoziranje vozi{~a;
– strojno ~i{~enje jarkov;
– vzdr‘evanje objektov na gozdnih cestah.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,629.180 SIT.
Naro~niki si pridr‘ujejo pravico spremeniti obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev sredstev (republi{ka sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti in drugih). Izvajalec v tem primeru ni opravi~en
do od{kodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo
Pri~etek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpolo‘ljivimi sredstvi: zaklju~ek
del je v letu 1995.
Dela se izvajajo po kvartalnih operativnih planih.
6. Merila za izbiro izvajalca: reference
za podro~je in obseg razpisanih del, ponudbena cena po enoti razpisanih del, strojne in
delovne kapacitete, pla~ilni roki, fiksnost
cen, garancijski roki in pripravljenost vklju~iti v kalkulacijo sodelovanje z uporabniki
gozdne ceste.
7. Ponudbe za javni razpis predlo‘ite v
15 dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno Ob~ine Rogatec, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdr‘evalnih del na gozdnih cestah Ob~ine Rogatec”. Na kuverti mora biti
naslov po{iljatelja.
8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obve{~eni.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obve{~eni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
Ob~ina Rogatec
Zavod za gozdove Slovenije
Obmo~na enota Celje

javni razpis
za oddajo del: gradnja zadr‘evalnega
bazena na kanalizaciji Murska Sobota
1. Naro~nik: Komunala, d.o.o., Murska
Sobota.
2. Naziv objekta: gradnja zadr‘evalnega
bazena na kanalizaciji Murska Sobota.
3. Obseg in vrsta del: monta‘na dela,
elektroinstalacijska dela, gradbena dela;
orientacijska vrednost 130 mio SIT.
4. Pri~etek del: september 1995, konec
del februar 1996.
5. Vsi, ki ‘elijo sodelovati v javnem razpisu, lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 23. 7. 1995 do 25. 7. 1995, med 8. in
12. uro, na upravi podjetja Komunala, Murska Sobota, Kopali{ka ul. 2.
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– ponujena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokon~anja del,
– druge ugodnosti.
Naro~nik ni obvezen sprejeti ponudbe,
ki vsebuje najni‘jo ceno, temve~ presoja o
izbiri najugodnej{ega ponudnika v skladu z
merili iz prej{njega odstavka.
7. K ponudbi morajo ponudniki prilo‘iti
naslednjo dokumentacijo:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokazilo o registraciji,
c) vzorec pogodbe s ponudbenim predra~unom s prilogami:
– predra~un del (po vrstah del, po postavkah, po enoti, celotno vrednost itd.),
– izhodi{~ne cenike elementov strukture
cene, praviloma veljavne na datum podpisa
pogodbe,
– dele‘ stro{kov podizvajalcev,
– datum do katerega velja ponudba,
– dinamiko pla~il po ponudbi v povezavi
s terminskim planom,
– na~in dolo~anja in obra~unavanja razlik v ceni,
– druge podatke glede dolo~ljivosti cene
in obra~una,
– podatke na katerih temelji predra~un,
d) dinamiko realizacije pogodbe po postavkah, po grupah postavk ali za nalogo
kot celoto ter kontrolne to~ke – terminski
plan,
e) na~in obra~unavanja del,
f) garancijske roke in na~ine zavarovanja izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,
g) na~in zagotavljanja in dokazovanja
kakovosti,
h) ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku,
i) navedbo poobla{~ene osebe ali slu‘be
ponudnika, ki daje tolma~enja na zahtevo
naro~nika v zvezi s ponudbo.
8. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis,
gradnja zadr`evalnega bazena na kanalizaciji Murska Sobota”, je potrebno dostaviti v
zape~ateni ovojnici najkasneje do 25. 8.
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1995 do 13. ure, na naslov Komunala, d.o.o.,
Murska Sobota, Kopali{ka ul. 2, Murska Sobota.
9. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v prostorih podjetja Komunala, Kopali{ka ulica 2, Murska Sobota, 25. 8. 1995,
ob 13.15. Pri odpiranju ponudb morajo predstavniki ponudnikov predlo‘iti pisna pooblastila za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obve{~eni najkasneje v 7 dneh po odpiranju
ponudb.
11. Upo{tevale se bodo le tiste ponudbe,
ki bodo zadostile vsem pogojem razpisa.
[t. 10-27/95
Ob-1789
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93) in plana podjetja
Komunala, d.o.o., Murska Sobota, Kopali{ka ulica 2, Murska Sobota, objavlja
javni razpis
za oddajo del: gradnja raziskovalnega
vodnjaka v Krogu za potrebe vodovoda
Murska Sobota
1. Naro~nik: Komunala, d.o.o., Murska
Sobota.
2. Naziv objekta: gradnja raziskovalnega vodnjaka v Krogu za potrebe vodovoda
Murska Sobota.
3. Obseg in vrsta del: monta‘na dela,
elektroinstalacijska dela, gradbena dela;
orientacijska vrednost 50 mio SIT.
4. Pri~etek del: september 1995, konec
del oktober 1996.
5. Vsi, ki ‘elijo sodelovati v javnem razpisu, lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 21. 7. 1995 do 25. 7. 1995, med 8. in
12. uro, na upravi podjetja Komunala, Murska Sobota, Kopali{ka ul. 2.
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– ponujena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokon~anja del,
– druge ugodnosti.
Naro~nik ni obvezen sprejeti ponudbe,
ki vsebuje najni‘jo ceno, temve~ presoja o
izbiri najugodnej{ega ponudnika v skladu z
merili iz prej{njega odstavka.
8. K ponudbi morajo ponudniki prilo‘iti
naslednjo dokumentacijo:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokazilo o registraciji,
c) vzorec pogodbe s ponudbenim predra~unom s prilogami:
– predra~un del (po vrstah del, po postavkah, po enoti, celotno vrednost, itd.),
– izhodi{~ne cenike elementov strukture
cene, praviloma veljavne na datum podpisa
pogodbe,
– dele‘ stro{kov podizvajalcev,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko pla~il po ponudbi v povezavi s terminskim planom,
– na~in dolo~anja in obra~unavanja razlik v ceni,
– druge podatke glede dolo~ljivosti cene
in obra~una,
– podatke na katerih temelji predra~un,
d) dinamiko realizacije pogodbe po postavkah, po grupah postavk ali za nalogo
kot celoto ter kontrolne to~ke – terminski
plan,
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e) na~in obra~unavanja del,
f) garancijske roke in na~ine zavarovanja izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,
g) na~in zagotavljanja in dokazovanja
kakovosti,
h) ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku,
i) navedbo poobla{~ene osebe ali slu‘be
ponudnika, ki daje tolma~enja na zahtevo
naro~nika v zvezi s ponudbo.
9. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis,
gradnja raziskovalnega vodnjaka v Krogu
za potrebe vodovoda Murska Sobota”, je
potrebno dostaviti v zape~ateni ovojnici najkasneje do 25. 8. 1995 do 12. ure, na naslov
Komunala, d.o.o., Murska Sobota, Kopali{ka ul. 2, Murska Sobota.
10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v prostorih podjetja Komunala, Kopali{ka ulica 2, Murska Sobota, 25. 8. 1995,
ob 12.15. Pri odpiranju ponudb morajo predstavniki ponudnikov predlo‘iti pisna pooblastila za zastopanje.
11. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obve{~eni najkasneje v 7 dneh po odpiranju
ponudb.
12. Upo{tevale se bodo le tiste ponudbe,
ki bodo zadostile vsem pogojem razpisa.

– izhodi{~ne cenike elementov strukture
cene, praviloma veljavne na datum podpisa
pogodbe,
– dele‘ stro{kov podizvajalcev,
– datum do katerega velja ponudba,
– dinamiko pla~il po ponudbi v povezavi
s terminskim planom,
– na~in dolo~anja in obra~unavanja razlik v ceni,
– druge podatke glede dolo~ljivosti cene
in obra~una,
– podatke na katerih temelji predra~un,
d) dinamiko realizacije pogodbe po postavkah, po grupah postavk ali za nalogo
kot celoto ter kontrolne to~ke – terminski
plan,
e) na~in obra~unavanja del,
f) garancijske roke in na~ine zavarovanja izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,
g) na~in zagotavljanja in dokazovanja
kakovosti,
h) ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku,
i) navedbo poobla{~ene osebe ali slu‘be
ponudnika, ki daje tolma~enja na zahtevo
naro~nika v zvezi s ponudbo.
9. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis,
sistem daljinskega nadzora in upravljanja
vodovoda Murska Sobota”, je potrebno dostaviti v zape~ateni ovojnici najkasneje do
1. 9. 1995 do 12. ure, na naslov Komunala,
d.o.o., Murska Sobota, Kopali{ka ul. 2, Murska Sobota.
10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v prostorih podjetja Komunala, Kopali{ka ulica 2, Murska Sobota, 1. 9. 1995,
ob 12.15. Pri odpiranju ponudb morajo predstavniki ponudnikov predlo‘iti pisna pooblastila za zastopanje.
11. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obve{~eni najkasneje v 7 dneh po odpiranju
ponudb.
12. Upo{tevale se bodo le tiste ponudbe,
ki bodo zadostile vsem pogojem razpisa.
Komunala, d.o.o., Murska Sobota

[t. 10-27/95
Ob-1790
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93) in plana podjetja
Komunala, d.o.o., Murska Sobota, Kopali{ka ulica 2, Murska Sobota, objavlja
javni razpis
za oddajo del: sistem daljinskega
nadzora in upravljanja vodovoda
Murska Sobota
1. Naro~nik: Komunala, d.o.o., Murska
Sobota.
2. Naziv objekta: sistem daljinskega nadzora in upravljanja vodovoda Murska Sobota.
3. Obseg in vrsta del: monta‘na dela,
elektroinstalacijska dela.
4. Pri~etek del: september 1995, konec
del oktober 1995.
5. Vsi, ki ‘elijo sodelovati v javnem razpisu, lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 16. 8. 1995 do 18. 8. 1995, med 8. in
12. uro, na upravi podjetja Komunala, Murska Sobota, Kopali{ka ul. 2.
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– ponujena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokon~anja del,
– druge ugodnosti.
Naro~nik ni obvezen sprejeti ponudbe,
ki vsebuje najni‘jo ceno, temve~ presoja o
izbiri najugodnej{ega ponudnika v skladu z
merili iz prej{njega odstavka.
8. K ponudbi morajo ponudniki prilo‘iti
naslednjo dokumentacijo:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokazilo o registraciji,
c) vzorec pogodbe s ponudbenim predra~unom s prilogami:
– predra~un del (po vrstah del, po postavkah, po enoti, celotno vrednost itd.),

Ob-1792
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94), Ministrstvo za promet in zveze objavlja
javni razpis
za izdelavo naloge: “Vzpostavitev
optimalnega javnega avtobusnega
prometa v Republiki Sloveniji”
1.0 Naro~nik: Ministrstvo za promet in
zveze, Pre{ernova 23, Ljubljana.
2.0 Predmet razpisa je:
2.01 Posnetek stanja, nastavitev in obdelava baz podatkov o migracijskih tokovih
prebivalstva;
2.02 Izdelava digitalne baze naselij z navezavo atributnih podatkov o {tevilu in
strukturi prebivalcev;
2.03 Izdelava baze podatkov o cestni
mre‘i in pripadajo~i infrastrukturi za javni
cestni potni{ki promet z imenikom avtobusnih postaj, pomembnej{ih postajali{~ in postajali{~ ter daljinarjem medsebojnih razdalij;
2.04 Posnetek in analiza voznorednega
sistema in disperzije avtobusnih linij v pro-
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storu ter dolo~itev potrebe po avtobusnih
prevozih;
2.05 Izdelava modela optimizacije za celotni voznoredni sistem avtobusnih linij v
povezavi z ostalimi transportnimi sistemi;
2.06 Strokovne podlage in izdelava nacionalnega voznega reda za razpis avtobusnih prevozov na primestnih, medkrajevnih
in mednarodnih linijah;
2.07 Izdelava kriterijev za izbiro najprimernej{ega prevoznika po razpisu za primestne, medkrajevne in mednarodne avtobusne linije.
Opomba: Vsi zaklju~ki naloge morajo
biti prirejeni za ra~unalni{ko uporabo.
3.0 Orientacijska vrednost vseh razpisanih del zna{a 15,000.000 SIT.
4.0 Predvideni rok za izdelavo naloge:
– za~etek: 1. september 1995
– zaklju~ek: 31. januar 1997
5.0 Razpisni pogoji:
5.01 Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge
s sodelavci,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
– referen~no listo o ‘e opravljenih podobnih delih,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovni usposobljenosti delavcev, ki bodo sodelovali pri izdelavi naloge,
– izjavo o prostih kapacitetah za izvajanje razpisane naloge v predvidenem ~asu,
– terminski plan za izdelavo naloge in
rok predaje naloge naro~niku,
– opis na~ina dela in metode pri obdelavi posamezne teme iz 2.0 to~ke,
– ponudbeno ceno za izdelavo celotne
naloge in na~in pla~ila,
– rok veljavnosti ponudbe,
– ime poobla{~ene osebe za dodatne informacije iz ponudbe.
5.02 Na razpis se lahko prijavijo vse
pravne ali fizi~ne osebe iz Slovenije.
5.03 Ponudnik lahko kandidira tudi za
posamezne teme iz to~ke 2.0, vendar mora
za vsako podati lo~eno ponudbo.
5.04 Razpisno gradivo lahko ponudniki
dvignejo vsak delavnik od 8. do 12. ure, na
Ministrstvu za promet in zveze, Dalmatinova 2, Ljubljana (tel. 061/318-281), pri Vojku Nose, proti pla~ilu materialnih stro{kov
v vi{ini 5.000 SIT, ki jih naka‘ejo na @R:
50100-637-55669.
5.05 Ponudnik lahko dobi za izdelavo
svoje ponudbe dodatna pojasnila na Ministrstvu za promet in zveze, Dalmatinova 2,
Ljubljana, pri Marjanu Krasni~u ali Vojku
Nose (tel. 061/318-281).
6.0 Merila za izbiro izvajalca:
– ponudbena cena,
– pla~ilni pogoji,
– celovitost obsega ponujenih del,
– stopnja kvalitete obdelave,
– zagotavljanje ~asovnega roka,
– reference ponudnika.
7.0 Rok in na~in oddaje ponudbe
Ponudba z vso zahtevano dokumentacijo
v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
javni razpis za avtobusni promet”, mora
prispeti ali biti osebno dostavljena do 1. 8.
1995 do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za
promet in zveze, Pre{ernova 23, Ljubljana.
8.0 Odpiranje ponudb in izbira izvajalca
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Odpiranje ponudb bo v torek, 1. avgusta
1995, ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za
promet in zveze, Pre{ernova 23, Ljubljana.
Upo{tevane bodo le tiste ponudbe, ki izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in bodo v
roku prispele na naslov naro~nika.
Ponudniki bodo o izbiri obve{~eni do
12. 8. 1995.
Ministrstvo za promet in zveze

di po poteku garancijske dobe in najkraj{i
odzivni ~as.
9. Odpiranje ponudb bo 10. 8. 1995 ob
10. uri v prostorih Javnega zavoda.
10. O izboru bodo ponudniki pisno obve{~eni v 7 dneh od odpiranja ponudb.
Psihiatri~na bolni{nica Vojnik

[t. 399/95
Ob-1793
Na podlagi dolo~il odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93) in odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il
(Ur. l. RS, {t. 19/94), Javni zavod Psihiatri~na bolni{nica Vojnik objavlja
javni razpis
za nabavo 12 kanalnega EKG aparata z
interpretacijo
1. Naro~nik: Javni zavod Psihiatri~na
bolni{nica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
2. Predmet razpisa: 12 kanalni EKG z
interpretacijo tip CARDIOSMART proizvajalca HELLIGE GMBH iz Nem~ije, komplet aparature naj vsebuje naslednje sestavne dele – zajete stro{ke:
– CardioSmart osnovni aparat – 12 kanalni EKG,
– izpis na A4 formatu,
– CardioVision Graphic, LC prikazovalnik podatkov in krivulj (prikaz 3 odvodov
hkrati),
– CardioProm CS-I, programska oprema
za avtomatsko in manualno snemanje elektrokardiograma v mirovnem stanju z meritvami ter programom za zaznavanje aritmij
– interpretacija,
– CIP stro{ki (prevoz zavarovanje),
– carinske pristojbine, stro{ki {pedicije
in uvozna provizija,
– ponudbena cena naj zajema tudi priklju~itev aparata na licu mesta in prikaz
delovanja – usposabljanje delavca za delo z
aparaturo ter navodila v slovenskem jeziku.
3. Orientacijska vrednost del zna{a 1 mio
SIT.
4. Rok za oddajo ponudb je do 7. 8. 1995
do 12. ure.
5. Ponudniki morajo dostaviti svoje ponudbe v zaprti kuverti na naslov Javni zavod Psihiatri~na bolni{nica Vojnik, Celjska
cesta 37, Vojnik, z oznako “Ne odpiraj –
ponudba na javni razpis za dobavo EKG
aparata”.
6. Ponudbe naj bodo izdelane po sistemu
funkcionalnega klju~a.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra~unom,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– na~in obra~unavanja – pla~ila.
8. Merilo za izbor najugodnej{ega ponudnika:
– cena,
– na~in pla~ila,
– dobavni rok,
– garancijska doba,
– prednost bo imel ponudnik, ki bo nudil
servis in vzdr‘evanje z originalnimi deli tu-

[t. 2491/95
Ob-1794
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il
(Ur. l. RS, {t. 28/93) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
nadaljevanja del na objektu Urh nad
Tinjem, p. c. sv. Urha
A. Splo{ni pogoji:
1. Naro~nik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dedi{~ine Maribor.
2. Predmet razpisa: gradbeno-konservatorska dela.
3. Dvig razpisne dokumentacije: v roku
osem dni po objavi v Uradnem listu RS, na
sede‘u zavoda (informacije po tel.
062/211-385, int. 226) ob predlo‘itvi pooblastila v dveh izvodih.
4. Vsebina javnega razpisa:
– objekt, p. c. sv. Urha na Urhu nad Tinjem,
– dela, zamenjava dotrajanih delov stre{ne konstrukcije in kritje s {krilom.
5. Rok pri~etka in dokon~anja del: po
dogovoru.
6. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe: reference za kritje s {krilom in ponujena
dobava {krilaste kritine.
7. Rok za oddajo ponudb: 15. dan, {teto
vklju~no z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, do 10. ure.
8. Odpiranje ponudb bo 14 dni po objavi
javnega razpisa, ob 10. uri, na sede‘u zavoda.
B. Razpisni pogoji:
1. Ponudba mora vsebovati vse elemente
12. ~lena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur.
l. RS, {t. 28/93).
2. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – restavratorska
dela na objektu p. c. sv. Urha”, je potrebno
dostaviti v zape~ateni ovojnici do 10. ure,
14 dni po objavi tega razpisa, na naslov
Zavod za varstvo naravne in kulturne dedi{~ine Maribor, Slom{kov trg 6, Maribor.
3. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu javnega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.
4. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na sede‘u Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dedi{~ine Maribor, Slom{kov trg 6, Maribor.
[t. 2491/95
Ob-1795
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il
(Ur. l. RS, {t. 28/93) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del na
objektu Je{ovec, p. c. sv. Treh kraljev
A. Splo{ni pogoji:
1. Naro~nik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dedi{~ine Maribor.
2. Predmet razpisa: gradbeno-konservatorska dela.
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3. Dvig razpisne dokumentacije: v roku
osem dni po objavi v Uradnem listu RS, na
sede‘u zavoda (informacije po tel.
062/211-385, int. 226) ob predlo‘itvi pooblastila v dveh izvodih.
4. Vsebina javnega razpisa:
– P. c. sv. Treh kraljev,
– dela – zamenjava dotrajanih delov stre{ne konstrukcije in {krilaste kritine.
5. Rok pri~etka in dokon~anja del: po
dogovoru.
6. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe: reference za kritje s {krilom in ponujena
dobava {krilaste kritine.
7. Rok za oddajo ponudb: 15. dan, {teto
vklju~no z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, do 10. ure.
8. Odpiranje ponudb bo 14 dni po objavi
javnega razpisa, ob 10. uri, na sede‘u zavoda.
B. Razpisni pogoji:
1. Ponudba mora vsebovati vse elemente
12. ~lena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur.
l. RS, {t. 28/93).
2. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – restavratorska
dela na objektu p. c. sv. Treh kraljev, Je{ovec”, je potrebno dostaviti v zape~ateni
ovojnici do 10. ure, 14 dni po objavi tega
razpisa, na naslov Zavod za varstvo naravne
in kulturne dedi{~ine Maribor, Slom{kov trg
6, Maribor.
3. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu javnega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.
4. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na sede‘u Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dedi{~ine Maribor, Slom{kov trg 6, Maribor.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dedi{~ine Maribor
[t. 81-23/3181
Ob-1796
Elektro-Slovenija, p.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, objavlja na osnovi pravilnika o
na~inu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, {t. 27/85)
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega ponudnika za
dobavo odklopnikov in lo~ilnikov
izmeni~ne napetosti 110 kV, 220 kV in
400 kV
1. Naro~nik: Elektro-Slovenija, p.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je dobava odklopnikov in lo~ilnikov, kot sledi:
2.1. Dobava odklopnikov za izmeni~no
napetost 110 kV, 220 kV in 400 kV (12
kosov),
2.2. Dobava lo~ilnikov za izmeni~no napetost 110 kV, 220 kV in 400 kV (22 kosov),
3. Orientacijska vrednost razpisane opreme je 130,000.000 SIT.
4. Razpisna oprema se dobavi v dveh
sklopih v razponu 6 do 8 mesecev.
5. Ponudniki lahko dobijo potrebne strokovne informacije pri naro~niku Elektro
Slovenija, p.o., Nova Gorica, Erjav~eva 20,
pri Marku Hrastu, na tel. 065/22-811 in
065/26-811, oziroma v Ljubljani, Hajdrihova 2, pri Janezu Jak{etu, tel. 061/222-854,
061/216-643. Razpisno dokumentacijo lah-
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ko ponudniki dvignejo na Elektro Slovenija, p.o., Ljubljana, Hajdrihova 2/IV, v sobi
{t. 22, ob delavnikih od 8. do 12. ure, ob
predlo‘itvi dokazila o vpla~ilu 40.000 SIT
na ‘iro ra~un ELES {t. 50101-601-90093
pri SDK Ljubljana, s pripisom “razpisna dokumentacija za dobavo odklopnikov in lo~ilnikov”, in sicer v roku 30 dni po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
6. Ponudbo lahko predlo‘ijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentacijo. Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremljene in ne bodo pravo~asno prispele, bodo
vrnjene v zaprtih ovojnicah ponudnikom.
7. Vsaki ponudbi mora biti prilo‘ena
var{~ina v vi{ini 1% skupne ponudbene cene.
8. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so precizirana v razpisni dokumentaciji.
Naro~nik si pridr‘uje pravico izbire najugodnej{ega ponudnika po tipu opreme, lo~eno za to~ko 2.1. in to~ko 2.2.
9. Naro~nik si pridr‘uje mo‘nost pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnej{ega gospodarjenja s sredstvi in da v primeru drugih
prevladujo~ih ugodnej{ih elementov ponudbe, najcenej{e ponudbe ne bo sprejel tudi
kot najugodnej{e.
10. Rok za oddajo ponudb je 14. 9. 1995,
do 10. ure.
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Elektro-Slovenija, p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
III. nadstropje, v tajni{tvo ELES, v zaprtih
ovojnicah z oznako “Javni razpis – ponudba
za dobavo odklopnikov in lo~ilnikov – ne
odpiraj”.
11. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
po izteku razpisnega roka ob 10.30, v prostorih naro~nika, Hajdrihova 2/IV, v veliki
sejni sobi.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
12. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Komisija za vrednotenje ponudb bo o
izidu javnega razpisa obvestila sodelujo~e
ponudnike v 20 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Elektro-Slovenija, p.o., Ljubljana

b) prou~itev predlo‘enih variant poteka
trase AC Cogetinci–Beltinci, izdelava dodatnih variant, primerjava in vrednotenje
vseh re{itev, predlog najustreznej{e re{itve
in izdelava {tudije celovite presoje vplivov
na okolje;
c) spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin planskih aktov ob~in vklju~no s
programsko zasnovo obmo~ja AC;
d) izdelava lokacijskega na~rta za odsek
AC Cogetinci–Beltinci s poro~ilom o vplivih na okolje.
3. Ponudnik mora ponuditi kompleten
obseg del iz 2. to~ke tega razpisa.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 33,000.000 SIT.
5. Okvirni roki:
Pri~etek razpisanih del je predviden v
avgustu 1995.
– rok za izdelavo podrobnega terminskega plana in predloga programa priprave lokacijskega na~rta je 15 dni od obojestranskega podpisa pogodbe;
– rok za izdelavo, primerjavo in vrednotenje variant s predlogom najustreznej{e re{itve je 90 dni od podpisa pogodbe;
– rok za izdelavo osnutka lokacijskega
na~rta ter predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov ob~in je
45 dni od prevzema idejne re{itve v M 1 :
1000, ki jo pripravi investitor;
– rok za izdelavo usklajenega predloga
lokacijskega na~rta ter dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ob~in (s programskimi zasnovami za obmo~je avtoceste) je 45
dni od odlo~itve o utemeljenosti pripomb iz
javne razgrnitve;
– rok za izdelavo kon~nih elaboratov je
15 dni po sprejemu uredbe o lokacijskem
na~rtu na Vladi RS.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela;
dokazilo ne sme biti starej{e od 3 mesecev;
– podrobnej{o vsebino in obseg del;
– seznam odgovornih nosilcev pri izdelavi naloge: odgovorni vodja projekta, odgovorni nosilci za posamezna podro~ja, ostali sodelavci, zunanji sodelavci;
– reference ponudnika, odgovornega
vodje projekta in odgovornih nosilcev;
– roke izdelave naloge;
– ceno in na~in pla~ila;
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upo{teval pogoje naro~nika;
– predlog pogodbe;
– datum, do katerega velja ponudba.
7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– vsebina in kompletnost ponudbe;
– reference ponudnika (kadrovska struktura in strokovne reference delavcev s podro~ja dela, ki je predmet razpisa);
– ponujeni tehni~ni nivo izdelave dokumentacije (grafi~na in ra~unalni{ka obdelava);
– ponudbena cena del;
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku (ugodnej{a cena, kraj{i roki ipd.).
8. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz Republike Slovenije, ki izpolnjujejo
pogoje iz 2. odstavka 69. ~lena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor.

[t. 350-04-13/94
Ob-1817
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naro~il (Ur. l. RS, {t.
28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega ponudnika za
izdelavo prostorske dokumentacije za
odsek avtoceste Cogetinci–Beltinci
1. Naro~nik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, @upan~i~eva 6, investitor posega v prostor je Republika Slovenija, ki jo zastopa DARS, d.d.,
Celje, XIV. divizije 4.
2. Predmet razpisanih del je izdelava prostorske dokumentacije za odsek avtoceste
Cogetinci–Beltinci:
a) izdelava predloga programa priprave
lokacijskega na~rta z gantogramom terminskega plana;
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9. Razpisno dokumentacijo dvignejo
zainteresirani na Ministrstvu za okolje in
prostor, v tajni{tvu Urada RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, @upan~i~eva 6 – pritli~je, od ponedeljka, dne 24. 7. 1995 dalje,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Ponudniki dobe pojasnila in informacije za izdelavo in na~in dela za pripravo strokovnih podlag pri Tatjani Jagodic, od 31. 7. 1995 dalje.
10. Ponudniki morajo podpisane, ‘igosane in pravilno opremljene ponudbe z vso
dokumentacijo v zape~ateni ovojnici z oznako “Ponudba za izdelavo prostorske dokumentacije za odsek avtoceste Cogetinci–Beltinci, “Javni razpis – Ne odpiraj”, z
navedenim ponudnikom, oddati v tajni{tvu
Urada RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, @upan~i~eva ul. 6 – pritli~je, do vklju~no ~etrtka, 17. 8. 1995 do 12. ure. Ponudbe
poslane po po{ti morajo biti poslane priporo~eno in morajo prispeti v vlo‘i{~e naro~nika do zgoraj navedenega roka in ure.
Javno odpiranje ponudb bo v petek, 18.
8. 1995 ob 13. uri, v prostorih MOP, Urad
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, @upan~i~eva 6 – pritli~je.
11. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo komisiji predlo‘iti pisna pooblastila
za zastopanje pri odpiranju ponudb.
12. Upo{tevane bodo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bodo pravilno opremljene prispele pravo~asno
na naslov naro~nika.
13. Naro~nik ponudnikom ne priznava
stro{kov za izdelavo ponudbe.
14. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve{~eni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje
[t. 602-2/95
Ob-1819
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) Ob~ina
Lenart objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projektne
dokumentacije PGD in PZI za gradnjo
telovadnice pri Osnovni {oli Voli~ina
1. Naro~nik: Ob~ina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart
2. Predmet razpisa je izdelava projektne
dokumentacije PGD in PZI za I. fazo gradnje telovadnice pri Osnovni {oli Voli~ina,
ki mora vklju~evati tudi izdelavo geotehni~nega poro~ila.
3. Orientacijska vrednost naro~ila je ca.
1,500.000 SIT.
4. Predvideni za~etek izdelave projektne
dokumentacije je najkasneje 1. 9. 1995, dokon~anje pa 30. 9. 1995.
5. Projekt za I. fazo gradnje telovadnice
mora biti izdelan v skladu s sprejeto idejno
programsko zasnovo telovadnice pri Osnovni {oli Voli~ina, pri ~emer je potrebno v
okviru projekta programsko re{iti mo‘nosti
raz{iritve sistemov ogrevanja, prezra~evanja, napajanja z elektri~no energijo in drugih in{talacij za II. fazo gradnje telovadnice.
6. Razpisno dokumentacijo (idejno programsko zasnovo) lahko ponudniki dvignejo vsak delovni dan po objavi razpisa do
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vklju~no 31. 7. 1995 od 8. do 12. ure na
Ob~ini Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart,
soba {t. 29/II.
7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– ponudbena cena
– reference ponudnika
– pla~ilni pogoji
– rok izvedbe del
8. Ponudba mora biti izdelana na na~in,
ki ga dolo~a 12. ~len odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94).
9. Ponudbe morajo biti poslane priporo~eno na naslov Ob~ina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart ali oddane osebno v sobi {t.
29/II Ob~ine Lenart.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 4. 8. 1995 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo to~nega naslova ponudnika
in z oznako: “Ne odpiraj – ponudba na javni
razpis – projekt telovadnica O[ Voli~ina”.
10. Javno odpiranje ponudb bo 10. 8.
1995 ob 9. uri v prostorih Ob~ine Lenart,
Trg osvoboditve 7, Lenart (sejna soba 24/
II). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udele‘ili javnega odpiranja ponudb, morajo
predlo‘iti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.
11. Ponudniki bodo o izidu nate~aja obve{~eni v roku 14 dni od dneva odpiranja
ponudb.
12. Morebitne dopolnilne informacije v
zvezi z izdelavo ponudbe lahko ponudniki
dobijo pri Uradu ob~inske uprave Ob~ine
Lenart, soba 29/II ali na telefon 062/724205 int. 49 (oziroma int. 23 po 31. 7. 1995).
Ob~ina Lenart

– strokovna korektnost ponudbe.
8. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– naslov naloge,
– naziv in ime vodje projekta (skupine)
ter spisek izvajalcev (tudi morebitnih zunanjih sodelavcev s firmo zaposlitve),
– opis metod in postopkov dela (izhodi{~a, namen in cilji, delovna hipoteza, pri~akovani rezultati),
– faznost in ~asovna dinamika izdelave
naloge,
– seznam referenc ponudnika in izvajalcev,
– na~in zavarovanja izpolnitve obveznosti.
9. Naro~nik si pridr‘uje pravico mo‘nosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnej{ega
gospodarjenja s prora~unskimi sredstvi.
10. Rok za oddajo ponudb traja do 4. 8.
1995.
Rok za oddajo ponudb za~ne te~i naslednji delovni dan od dneva objave v Uradnem
listu RS in se izte~e po preteku dneva iz
prej{njega odstavka.
Ponudbe oddane po po{ti veljajo za pravo~asne, ~e prispejo k naro~niku do zadnjega dne roka iz prvega odstavka.
Ponudniki po{ljejo ponudbo na Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj, ponudba na javni razpis UVN –
merila in kriteriji” in navedbo naslova ponudnika.
11. Odpiranje ponudb bo 8. 8. 1995 v
prostorih Uprave za varstvo narave v Ljubljani, Vojkova 1b, v sejni sobi v I. nadstropju, s pri~etkom ob 10. uri. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
12. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave

Ob-1822
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave objavlja na podlagi
odredbe o postopkih za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalcev
1. Uporabnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava Republike Slovenije za
varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izdelava naloge:
Merila in kriteriji za financiranje kolektivne
komunalne oskrbe.
3. Predvideni rok pri~etka naloge je avgust 1995.
Predvideni rok dokon~anja naloge je februar 1996.
4. Naloga bo recenzirana. Recenzente bo
izbral naro~nik.
5. Skupna orientacijska vrednost naloge
zna{a 7,000.000 SIT.
6. Potrebne podatke in razlage za izdelavo ponudbe ter razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo po objavi razpisa
vsak delovni dan do poteka razpisnega roka
od 9. do 11. ure, pri dr. Janiju Zoretu, tel.
061/176-57-50.
7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– reference ponudnikov,
– kompletnost ponudbe,
– cena,
– rok za dokon~anje naloge,

[t. 106/5
Ob-1811
Komunalno stanovanjsko podjetje Ajdov{~ina objavlja
javni razpis
za izgradnjo socialnih stanovanj v
Vilharjevi ulici v Ajdov{~ini
A. Splo{ni pogoji
1. Naro~nik: Komunalno stanovanjsko
podjetje, p.o., Ajdov{~ina, Gori{ka c. 23/b,
Ajdov{~ina.
2. Predmet razpisa: izgradnja stanovanjskega objekta v Vilharjevi ulici v Ajdov{~ini s 16 stanovanjskimi enotami.
3. Orientacijska vrednost: 70,000.000
SIT.
4. Rok izvedbe: 8 mesecev po podpisu
pogodbe.
5. Merila za izbor:
– ponujena cena za m² stanovanjske povr{ine, ki vklju~uje gradbena, obrtni{ka in
instalacijska dela z opremo sanitarij ter plinskim grelnikom za ogrevanje stanovanja;
– pla~ilni pogoji, rok izvedbe, strokovna
usposobljenost, dodatne ugodnosti.
Investitor ni dol‘an smatrati najcenej{ega ponudnika za najugodnej{ega.

[t. 42 – 21. VII. 1995
B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki ‘elijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predlo‘iti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ceno za objekt kot celota in ceno za m²
neto stanovanjske povr{ine, ki vklju~uje vsa
dela po projektni dokumentaciji za predmetni objekt, vklju~no s skupnimi deli in
napravami stavbe,
– pla~ilne pogoje.
Ponudnik je dol‘an prilo‘iti ponudbi spisek opreme sanitarij, vklju~no s plinskim
grelnikom, garancijskim rokom in izdelovalcem opreme.
2. Investitor si pridr‘uje pravico, da odstopi od izvedbe posameznih del oziroma
odkloni sklenitev pogodbe, ne glede na izbiro izvajalca, ali zmanj{a obseg del.
3. Ponudbo z oznako “Razpis – gradnja
socialnih stanovanj v Ajdov{~ini” je potrebno dostaviti v zape~ateni kuverti najkasneje
30. dan po objavi v Uradnem listu RS.
Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za dostavo ponudbe v prostorih Komunalno stanovanjskega podjetja
Ajdov{~ina, Gori{ka c. 23/b, s pri~etkom ob
13. uri.
Razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije lahko interesenti dobijo v sedmih dneh po objavi na sede‘u podjetja od 8.
do 10. ure, ali na tel. 065/63-133.
Po dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predlo‘iti potrdilo o pla~ani pristojbini v znesku 20.000 SIT na ‘iro ra~un {t.
52010-601-13609, namen nakazila – pla~ilo stro{kov razpisne dokumentacije. Pristojbine se ne vra~a ponudnikom.
4. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
roku 30 dni od odpiranja ponudb.
[t. 106/5
Ob-1812
Komunalno stanovanjsko podjetje Ajdov{~ina objavlja
javni razpis
za asfaltiranje lokalne ceste M 10-5 –
Vrtovin in makadamske lokalne ceste
M 10-5 – Hra{~e–Nanos
A. Splo{ni pogoji
1. Naro~nik: Komunalno stanovanjsko
podjetje Ajdov{~ina.
2. Predmet razpisa: asfaltiranje makadamske lokalne ceste M-10 Hra{~e–Nanos,
dol‘ine 2 km in asfaltna preplastitev lokalne ceste M-10 – Vrtovin dol‘ine 2 km.
3. Orientacijska vrednost: 25,000.000
SIT.
4. Rok izvedbe: 1 mesec po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla~ilni pogoji, usposobljenost ponudnika. Investitor ni dol‘an smatrati najcenej{ega ponudnika za najugodnej{ega.
B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki ‘elijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predlo‘iti pisno ponudbo, ki mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predra~un del na osnovi enotnega popisa lo~eno po cestah,
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– pla~ilne pogoje.
2. Naro~nik si pridr‘uje pravico do izbire razli~nih izvajalcev za posamezne vrste
del in z njimi sklene lo~ene pogodbe. Naro~nik si tudi pridr‘uje pravico do zmanj{anja predvidenega obsega razpisanih del.
3. Ponudbe z oznako “Asfaltiranje lokalnih cest” je potrebno dostaviti v zape~ateni
kuverti najkasneje 20 dan po objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Komunalno stanovanjsko podjetje Ajdov{~ina, Gori{ka c.
23/b, Ajdov{~ina.
Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb, ob 13.
uri, v prostorih KSP Ajdov{~ina, Gori{ka c.
23/b.
Razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije lahko interesenti dobijo v sedmih dneh po objavi v Uradnem listu RS, na
sede‘u podjetja med 8. in 9. uro, ali po tel.
065/63-133.
4. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
roku 30 dni po odpiranju ponudb.

Ob-1814
Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 34/84 in 29/86) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih del (Ur. l. RS, {t. 28/93), Slovenske ‘eleznice, d.d., objavljajo

[t. 106/5
Ob-1813
Komunalno stanovanjsko podjetje Ajdov{~ina objavlja
javni razpis
za izgradnjo vodovoda Predmeja – Col,
III. faza, oskrbovalni vod Predmeja
A. Splo{ni pogoji
1. Naro~nik: Komunalno stanovanjsko
podjetje Ajdov{~ina, p.o., Ajdov{~ina, Gori{ka c. 23/b.
2. Predmet razpisa: izvedba gradbenih in
monta‘nih del z dobavo materiala.
3. Orientacijska vrednost: 25,000.000
SIT.
4. Rok izvedbe: 1 mesec po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla~ilni pogoji (fiksnost cen, krediti), strokovna usposobljenost z referencami, dodatne
ugodnosti.
B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki ‘elijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predlo‘iti pisno ponudbo. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– pla~ilne pogoje,
– predra~un del na osnovi enotnih cen.
2. Ponudbo z oznako “Vodovod Gora”
je potrebno dostaviti v roku 30 dni po objavi v Uradnem listu RS. Odpiranje ponudb
bo prvi delovni dan po objavi, s pri~etkom
ob 13. uri.
3. Razpisno dokumentacijo se lahko
dvigne v sedmih dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS, od 7.30 do 10. ure na
Komunalno stanovanjskem podjetju Ajdov{~ina. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predlo‘iti potrdilo o pla~ilu pristojbine v vi{ini 5.000 SIT na ‘iro ra~un {t.
52010-601-13609, namen nakazila: “Vodovod Gora” – razpis. Pristojbine se ponudnikom ne vra~a.
4. Investitor si pridr‘uje pravico dolo~iti
eventualno manj{i obseg del od razpisanega.
5. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Komunalno stanovanjsko
podjetje Ajdov{~ina

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Naro~nik: Slovenske ‘eleznice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 11.
2. Predmet razpisa: izdelava lokacijske
dokumentacije in pridobitev lokacijskega
dovoljenja za ukinitev nivojskih cestnih kri‘anj preko ‘elezni{ke proge na odseku Pragersko–Ho~e.
3. Rok: rok za izdelavo je 4 mesece.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki ob predlo‘itvi potrdila o pla~ilu v prostorih Slovenskih ‘eleznic, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, soba 212, pri
Ireni Zore (tel. 061/13-13-144, int. 24-71),
od objave do 11. 8. 1995, med 9. in 11. uro.
Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 3.000 SIT mora biti nakazana na
ra~un {t. 50100-601-5014744.
6. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– kraj{i rok izdelave,
– bolj{e reference pri podobnih delih,
– ugodnej{e finan~ne pogoje,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naro~niku.
Naro~nik si pridr‘uje pravico, da ne izbere najcenej{ega ponudnika.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 23. 8. 1995 do
9.30, v tajni{tvu Infrastrukture, soba 205,
Slovenske ‘eleznice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11.
8. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
23. 8. 1995 ob 10. uri, v prostorih Slovenskih ‘eleznic, d.d., Ljubljana, Kolodvorska
11 (Steklena dvorana). Upo{tevane bodo le
tiste ponudbe, ki bodo oddane pravo~asno
in bodo izpolnjevale vse zahteve iz razpisne
dokumentacije.
9. O izboru bodo ponudniki pisno obve{~eni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.
[t. 2.0.-4811/95
Ob-1815
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il, ki se financirajo iz prora~una Republike
Slovenije (Ur. l. RS, {t. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur.
l. RS, {t. 19/94) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za projektiranje in
izvedbo sanacije jeklenega ‘elezni{kega
mostu v km 609 + 960 ‘elezni{ke proge
Ljubljana–Jesenice
1. Naro~nik: Slovenske ‘eleznice, d.d.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava elaborata in
sanacija jeklene konstrukcije mostu ter izdelava elaborata zavarovanja temeljev opornikov.
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3. Lokacija: most je v km 609 + 960
‘elezni{ke proge Ljubljana–Jesenice in premo{~a reko Savo pri kraju Globoko.
4. ^as del: avgust, september 1995.
5. Obseg del: orientacijska vrednost oddanih del zna{a 2,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobite v prostorih Sekcije za
vzdr‘evanje prog Ljubljana, Masarykova
15, pri Willenpartu ali Lozarju (tel.
061/13-13-144, int. 21-22), od 24. 7. do 3.
8., ob delavnikih med 7. in 8. ter med 14. in
15. uro. Kupnina za razpisno dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana
na ra~un {t. 50100-601-5014744.
7. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe:
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– kraj{e ovire v ‘elezni{kem prometu,
– bolj{e reference pri podobnih delih,
– bolj{e finan~ne pogoje,
– kraj{i rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naro~niku.
8. Rok za oddajo ponudb je 7. 8. 1995 do
8.30, v tajni{tvu Sekcije za vzdr‘evanje prog
Ljubljana, Ljubljana, Masarykova 15.
9. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 7. 8. 1995 ob 9. uri, v prostorih Sekcije
za vzdr‘evanje prog Ljubljana, Ljubljana,
Masarykova 15.
9. O izboru bodo ponudniki pisno obve{~eni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.
Ob-1816
Javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Investitor: Slovenske ‘eleznice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 11.
2. Predmet razpisa: sanacija kamnitega
podpornega zidu od km 27 + 963 do km 28
+ 060 proge Grosuplje–Ko~evje.
3. ^as del: oktober 1995.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
a) 8,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki ob predlo‘itvi potrdila o pla~ilu kupnine v prostorih Sekcije za vzdr‘evanje prog Novo mesto, Ljubljanska cesta
1, pri Damjanovi~u (tel. 068/321-166, faks:
068/323-508), od objave do 31. 7. 1995,
med 7. in 8. uro. Kupnina za razpisno dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT mora biti
nakazana na ra~un {t. 50100-601-5014744.
6. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe bodo dana v razpisnih pogojih.
7. Oddaja ponudb: rok za oddajo ponudb
je 8. 8. 1995 do 10. ure, v tajni{tvu Sekcije
za vzdr‘evanje prog Novo mesto, Novo mesto, Ljubljanska cesta 1.
8. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 8.
8. 1995 ob 11. uri, v prostorih Sekcije za
vzdr‘evanje prog Novo mesto, Ljubljanska
cesta 1.
9. O izboru bodo ponudniki pisno obve{~eni v roku 30 dni po javnem odpiranju
ponudb.
Slovenske ‘eleznice
Infrastruktura
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Ob-1821
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94), Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju
Ministrstvo) objavlja

8. Odpirnaje ponudb bo 8. 8. 1995 ob 12.
uri v prostorih Ob~ine Mislinja. O izidu razpisa bodo ponudniki obve{~eni v roku 5 dni
od odpiranja ponudb.
Ob~ina Mislinja

javni razpis
za pridobitev sredstev prora~una
Republike Slovenije za leto 1995,
namenjenih sofinanciranju lokalnih
javnih slu‘b
I. Dolo~be javnega razpisa za pridobitev
sredstev prora~una Republike Slovenije za
leto 1995, namenjenih sofinanciranju lokalnih javnih slu‘b (Ur. l. RS, {t. 20/95) pod
to~kami I., II., III., IV. in V. ostanejo nespremenjene.
II. Dolo~be razpisa pod to~ko VI. se zaradi sorazmerno kratkega roka in velikega
{tevila nepopolnih prijav na zgoraj citirani
javni razpis spremenijo in se glasijo takole:
Rok za oddajo prijav z dokumentacijo
pod to~ko IV.A in pod to~ko IV.B je vklju~no 31. avgust 1995. Prijava mora vsebovati
podatke o investitorju, odgovorno osebo za
stike in popolno dokumentacijo, lo~eno in
ozna~eno po posameznih to~kah in podto~kah za vsako investicijo posebej. Nepopolnih in nepravo~asnih prijav ter prijav z nepravilno ozna~eno dokumentacijo ne bomo
obravnavali. Priporo~ene prijave v ovojnici
z oznako “Javni razpis – komunala” po{ljite
na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b,
Ljubljana, p. p. 108.
O uvrstitvi v program sofinanciranja in
nadaljnjih postopkih, potrebnih za sklenitev
pogodb, bodo prijavitelji obve{~eni do 30.
septembra 1995.
Ministrstvo za okolje in prostor
[t. 347-3/95
Ob-1803
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94), Ob~ina
Mislinja objavlja
javni razpis
za oddajo del: preplastitev cest v Ob~ini
Mislinja
1. Naro~nik del: Ob~ina Mislinja
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sede‘u urada Ob~ine Mislinja,
[olska cesta 34.
3. Predmet razpisa: preplastitev posameznih odsekov lokalnih cest v Ob~ini Mislinja.
4. Orientacijska vrednost naro~ila:
6,000.000 SIT.
5. Rok za izvedbo: pri~etek in zaklju~ek
del v avgustu 1995.
6. Merila za izbiro najbolj{ega ponudnika:
– ugodna cena,
– rok izvedbe
– reference ponudnika,
– morebitne druge ugodnosti.
7. Pri razpisu bodo upo{tevane tiste pisne ponudbe, ki bodo prispele do vklju~no 7.
8. 1995, na naslov: Ob~ina Mislinja, [olska
cesta 34.
Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako “javni razpis”. Na ovojnici naj bo
to~en naslov ponudnika.

Ob-1804
Ministrstvo za {olstvo in {port, Ljubljana, @upan~i~eva 6, na podlagi dolo~il odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/
93) objavlja
javni razpis
za izvedbo investitorskega in‘eniringa
za gradnjo objektov:
a) Srednja gostinska {ola v Celju
b) telovadnice Gimnazije Celje – Center v Celju
1. Predmet nate~aja in obseg del: izvedba investicijskega in‘eniringa za omenjena
objekta
2. Orientacijska vrednost del:
a) 400,000.000 SIT
b) 125,000.000 SIT
3. Predvideni rok pri~etka del: november 1995,
Predvideni rok dokon~anja del: september 1996.
4. Oddaja ponudb:
Ponudbe z oznako “Ponudba za srednjo
gostinsko {olo in telovadnico Celje, Center
– Ne odpiraj” dostavite v zape~atenem ovoju na naslov: Ministrstvo za {olstvo in {port,
@upan~i~eva 6, Ljubljana, (slu`ba za investicije Trubarjeva 3, Ljubljana).
Rok za oddajo ponudb je 8. 8. 1995 do
11. ure.
5. Odpiranje ponudb: 8. 8. 1995 ob 12.
uri v prostorih Ministrstva za {olstvo in
{port, Slu‘ba za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana.
Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje
dejavnosti),
– reference za objekte, katerih investicijska vrednost zna{a ve~ kot 150,000.000
SIT,
– ponudbena cena (avansov ni),
– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam,
kdo bo sodeloval pri nalogi),
– finan~ni podatki (BON 1, BON 2 in
BON 3, ki ne smejo biti starej{i od 30 dni),
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
O izbiri najugodnej{ega ponudnika bo
vse udele‘ence razpisa komisija obvestila v
10 dneh od objavljenega razpisa.
Najcenej{i ponudnik ni nujno najugodnej{i.
6. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Ministrstvu za {olstvo
in {port, slu‘ba za investicije.
Ministrstvo za {olstvo in {port
Ob-1805
Javni razpis
za sanacijo strehe na PO[ Loka pri
@usmu
1. Naro~nik: Ob~ina [entjur pri Celju,
Mestni trg 10, [entjur
2. Predmet razpisa: demonta‘a stare
stre{ne kritine in zamenjava z novo.

[t. 42 – 21. VII. 1995
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v petih dneh po objavi v Uradnem listu RS, v tajni{tvu tajnika ob~ine,
proti pla~ilu stro{kov dokumentacije, v vi{ini 5.000 SIT na ‘iro ra~un: 50770-63755029 pri Agenciji RS za pla~ilni promet,
nadziranje in informiranje [entjur, s pripisom: “Stro{ki razpisne dokumentacije”.
4. Informativna cena razpisanih del je
3,000.000 SIT.
5. Predvidena dela se zaklju~ijo do 25.
avgusta 1995.
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– cena in kvaliteta
– finan~ni pogoji
– rok izvedbe
– garancije
– reference ponudnika
Ponudnik lahko navede tudi vse ostale
ugodnosti, za katere meni, da bi pri realizaciji razpisanih del pomenile prednost in jih
lahko ponudijo investitorju.
7. Ponudbe po{ljite v zape~atenih kuvertah z oznako “Ponudba za sanacijo strehe
PO[ Loka pri @usmu – Ne odpiraj”, najkasneje v 10 dneh do 12. ure, po objavi v
Uradnem listu RS, v tajni{tvo tajnika ob~ine.
8. Odpiranje ponudb bo izvr{ila komisija za javne nate~aje pri Ob~ini [entjur pri
Celju, isti dan ob 14. uri.
O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v 7
dneh.
[t. 062-/95-3/2

Ob-1806

Javni razpis
za dobavo u~il, u~nih pripomo~kov, biro
opreme in opreme jedilnice v novi
Osnovni {oli Hru{evec v [entjurju
1. Naro~nik: Ob~ina [entjur pri Celju,
Mestni trg 10, [entjur
2. Predmet razpisa:
a) biro oprema
b) u~ila in u~ni pripomo~ki za posamezne predmetne skupine
c) oprema za {olsko jedilnico
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v petih dneh po objavi v Uradnem listu RS v tajni{tvu tajnika ob~ine, proti pla~ilu stro{kov dokumentacije v vi{ini
5.000 SIT na ‘iro ra~un {t. 50770-63755029 pri Agenciji RS za pla~ilni promet,
nadziranje in informiranje [entjur, s pripisom “Stor{ki razpisne dokumentacije”. Kontaktni osebi sta Edi Peperko in Robert Gaj{ek na tel. 063/743-919 oziroma v tajni{tvu
tajnika ob~ine.
4. Informativna cena razpisanih del je
16,000.000 SIT.
5. Predvidena izdelava opreme je avgusta in septembra 1995.
6. Merilo za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– cena in kvaliteta
– finan~ni pogoji
– rok izvedbe
– garancijski rok in pogoji garancije
– reference ponudnika
Ponudnik lahko navede tudi vse ostale
ugodnosti, za katere meni, da bi pri realizaciji razpisanih del pomenilo prednost in jih
lahko nudi investitorju.
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7. Ponudniki lahko kandidirajo tudi po
posameznih to~kah iz 2. to~ke tega razpisa.
8. Ponudbe v zape~atenih kuvertah z oznako “Ponudba za dobavo u~il, u~nih pripomo~kov, biro opreme in opreme jedilnice v
{oli Hru{evec – Ne odpiraj” morajo ponudniki oddati najkasneje 10. dan do 12. ure po
objavi v Uradnem listu RS v tajni{tvu tajnika ob~ine.
9. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 13.
uri v prostorih Ob~ine [entjur. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v 7 dneh.
Ob~ina [entjur pri Celju

javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti s podro~ja
projektiranja, investicijskih in
izvr{evalnih del, strokovnega nadzora
ter cenitev nepremi~nin za leto 1995, ki
se nana{a na premo‘enje Mestne ob~ine
Maribor
1. Investitor: Republika Slovenija, Mestna ob~ina Maribor, Ul. Heroja Staneta 1,
Maribor.
2. Predmet razpisa
A) Projektiranje: izdelava dokumentacije za investicijska in vzdr‘evalna dela gradbenih, obrtni{kih in instalacijskih del (strojna in elektroinstalacijska dela).
B) Izvajanje gradbenih, obrtni{kih in instalacijskih del.
C) Izvajanje nadzora nad izvajanjem
gradbenih, obrtni{kih in instalacijskih del.
D) Izvajanje cenitev nepremi~nin za premo‘enje Mestne ob~ine Maribor in vlaganj
najemnikov poslovnih prostorov.
3. Lokacija objektov: obmo~je mesta
Maribor.
4. Skupna orientacijska vrednost vseh
razpisanih del zna{a ca. 100,000.000 SIT
(vrednost posameznih del bo dolo~ena ob
zbiranju ponudb za izvajanje posameznih
del).
5. Predviden rok izvajanja del: avgust –
december 1995.
6. Ponudniki, ki ‘elijo sodelovati v javnem razpisu, morajo predlo‘iti naslednje podatke in izjave:
6.1. Firma oziroma ime ponudnika.
6.2. Overjeno potrdilo o registraciji.
6.3. Podro~je dela, za katerega ponudnik
kanidira.
6.4. Spisek referenc ponudnika za podro~je dela za katerega kandidira z navedbo
naslovov.
6.5. Cenik storitev in delovne sile, katere ponudnik ponuja s strukturnim prikazom.
6.6. Podatki o kooperantih, njihove reference in navedba del, katera bodo izvajali.
6.7. Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik investitorju.
6.8. Druge podatke po lastni presoji ponudnika.
6.9. Seznam strokovnih oseb, ki bodo
razpisane naloge realizirale z navedbo delovnih izku{enj na enakih ali podobnih delih.
6.10 Podatki o boniteti podjetja iz katerega bodo razvidni kazalci finan~ne vrednoti, likvidnosti in poslovne uspe{nosti ter
podatki o solventnosti podjetja.
7. Rok za oddajo ponudb in dokumentacije za priznanje sposobnosti je 15. dan od
objave v Uradnem listu Republike Slovenije do 12. ure na naslov: Republika Slovenija, Mestna ob~ina Maribor, mestna uprava
komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena z “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti”.
8. Investitor bo med prijavljenimi na ta
razpis izbral dolo~eno {tevilo potencialnih
izvajalcev na osnovi naslednjih kriterijev:
8.1. ve~je izku{nje in korektnost pri izvajanju pogodbenih obvez glede kvalitete
in rok

Ob-1807
Na podlagi odredbe o pogojih in na~inu
javnega razpisa za oddajo dolo~enih del, ki
se financirajo iz prora~una Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 28/93, 19/94) in zakona
o graditvi objektov (Ur. l. SRS, {t. 38/83 in
29/86) objavlja Komunalna direkcija ob~ine Maribor
javni razpis
za izbiro izvajalca za ru{itev objektov na
trasi zahodne obvoznice Maribora
(ZOMb)
1. Investitor: Mestna ob~ina Maribor, ki
jo zastopa Komunalna direkcija, Slovenska
ul. 40.
2. Predmet razpisa: ru{itev objektov na
trasi ZOMb.
3. Orientacijska vrednost del zna{a
7,000.000 SIT.
4. Predviden rok izvedbe je: december
1995.
5. Razpisne pogoje in podpise del dobijo
zainteresirani ponudniki pri Komunalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, v sobi 103
(tel. 062/225-261 int. 415 ali 211-156 – Belca).
6. Ponudniki, ki ‘elijo sodelovati na javnem razpisu naj pripravijo ponudbe na osnovi razpisnih pogojev in popise del.
7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so: ponudbena cena, pla~ilni pogoji, reference ponudnika in druge ugodnosti
ponudnika.
8. Rok za oddajo ponudb je 16. 8. 1995.
Zape~ateno ponudbo z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za ru{itev” dostavite na naslov:
Mestna ob~ina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40, Maribor.
9. Javno odpiranje pravo~asno prispelih
ponudb bo 18. avgusta 1995 ob 11. uri v
sejni sobi Komunalne direkcije, Slovenska
ul. 40, Maribor.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Mestna ob~ina Maribor
Komunalna direkcija
Ob-1808
Na podlagi 53. ~lena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, {t. 34/84) in dolo~il
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in 19/94) ter odloka o prora~unu
Mestne ob~ine Maribor za leto 1995, Republika Slovenija, Mestna ob~ina Maribor,
Mestna uprava, Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor, razpisuje
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8.2. finan~na trdnost in sposobnost
8.3. primerna kadrovska usposobljenost
in opremljenost
8.4. cenik storitev in delovne sile
8.5. ostali kazalci iz 6. to~ke tega razpisa
9. Investiror bo pri ugotavljanju sposobnosti upo{teval le tiste ponudnike, ki bodo
v roku dostavili ponudbe z vsemi zahtevnimi podatki.
10. Odlo~itev o tem, katere izvajalske
organizacije so ocenjene kot primerne, bo
investitor posredoval ponudnikom v roku
15 dni po opravljenem nate~aju.
11. Morebitne dodatne informacije –
zainteresirani dobijo pri Komunalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, tel. 225-261,
Kop{e Ivo.
Ob-1809
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) objavlja
Republika Slovenija, Mestna ob~ina Maribor, Mestna uprava, Komunalna direkcija,
Slovenska 40, Maribor razpisuje
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega izvajalca za
upravljanje poslovnega kompleksa v
biv{i voja{nici v Melju v Mariboru
1. Lastnik: Republika Slovenija, Ob~ina
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet razpisa: opravljanje storitev
upravljanja poslovnega kompleksa biv{e voja{nice v Melju.
3. Razpisni pogoji: razpisno gradivo in
informacije prejmejo ponudniki na sede‘u
Komunalne direkcije, Odsek za gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem, Slovenska
ul. 40, prvo nadstropje (tel. 062/225-261)
vsak delovni dan med 8. in 10. uro.
4. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 12. ure.
5. Ponudbe se oddajo v zape~ateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
opravljanje storitev upravljanja poslovnega
kompleksa biv{e voja{nice v Melju na naslov: Komunalna direkcija, Odsek za gospodarjenje z ob~inskim premo`enjem, Slovenska ul. 40, Maribor.
6. Orientacijski obseg del: v poslovnem
kompleksu Melje se trenutno razpolaga z
10.380 m² koristnih povr{in poslovnih prostorov v preurejenih objektih, ki jim pripadajo {e skupni prostori in funkcionalna zemlji{~a.
7. Predvideni rok za pri~etek upravljanja
je 30 dni po podpisu pogodbe.
Pogodba o opravljanju storitev upravljanja bo sklenjena na dobo 2 let in jo bo po
izteku mo‘no podalj{ati.
8. Merila za izbiro najugodnej{a ponudnika:
– strokovna usposobljenost ponudnika za
opravljanje tovrstnih del
– reference
– ponudbena cena
– ugotovitev fiksnosti cen po ponudbi
– upo{tevanje razpisnih pogojev
– eventualne druge ugodnosti.
9. Ponudba mora biti sestavljena skladno z dolo~ili 12. ~lena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93).

Stran 1710
10. Odpiranje ponudb je javno in bo isti
delovni dan po preteku roka za odpiranje
ponudb s pri~etkom ob 13. uri v sejni sobi
Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40, prvo nadstropje. Upo{tevane bodo le tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne
pogoje.
11. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu
javnega razpisa v roku 10 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Komunalna direkcija ob~ine Maribor
[t. 9/95
Ob-1810
Na podlagi dolo~il odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94)
objavlja Mestna ob~ina Ptuj kot investitor
javni razpis
za izbiro izvajalcev za gradbenoobrtni{ka in instalacijska dela na
obmo~ju Mestne ob~ine Ptuj
1. Investitor: Mestna ob~ina Ptuj, Mestni trg 1
2. Predmet razpisa:
A) obnova fasade in ‘lebov na mestni
hi{i na Ptuju, Mestni trg 1
B) sanacija dvori{~nega platoja pri poslovno-stanovanjski stavbi Slom{kova 18
3. Razpisna dokumentacija – popisi del
so na razpolago na Oddelku za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo Mestne
ob~ine Ptuj, Mestni trg 1/3 vsak dan med 8.
in 12. uro (Bogdan Kova~)
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
zna{a:
A) 5,000.000 SIT in
B) 2,000.000 SIT
5. Predvideni pri~etek del je 15. september 1995, zaklju~ek del 30 dni
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del
– reference pri izvajanju pri razpisanih
ali podobnih del
– osnovni kalkulativni elementi in cena
– roki za izvedbo in garancijski roki
– izpolnjevanje pogojev dolo~enih z razpisom
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
7. Ponudbe je potrebno pripraviti ob upo{tevanju fiksne cene po enoti mere
8. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprtih in zape~atenih kuvertah ter ozna~ene z napisom “Ne
odpiraj – ponudba za izbiro izvajalca za
sanacijo fasade oziroma za sanacijo platoja”.
Ponudbe je potrebno dostaviti na naslov
Mestne ob~ine Ptuj, Mestni trg I, v roku 15.
dni od dneva objave tega razpisa.
9. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 9. uri v prostorih
Oddelka za okolje, prostor in gospodarsko
infrastrukturo, Ptuj, Mestni trg 1/3.
O izbiri najugodnej{ega ponudnika bodo
ponudbeniki obve{~eni v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Mestna ob~ina Ptuj
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Razne objave
Ob-1731
Skup{~ina dru‘be Stantrans, d.o.o., Sveta Trojica, Zg. Por~i~ 130, je v skladu s 10.
~lenom pogodbe o ustanovitvi podjetja z
dne 9. 12. 1992 in 454. ~lena zakona o gospodarskih dru‘bah na sestanku dne 20. 12.
1994 sprejela naslednji sklep
Osnovni kapital dru‘be v znesku
14,715.067 SIT se zmanj{a za znesek
6,564.711,40 SIT in zna{a 8,150.355,60 SIT.
Osnovni kapital se zmanj{a zaradi zni‘anega uvoza stvarnih vlo‘kov – tovornih vozil, ker vlagatelj ni mogel pridobiti homologacije za:
1. vla~ilec Mercedes Benz – polprikolica
2. polprikolica Schwarzmuler, 3 osi, nosilnost 24 ton in
3. priklopnik Kogal, bruto te‘e do 20 ton.
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri
dru‘bi in izjavijo ali sogla{ajo z zmanj{anjem osnovnega kapitala.
Stantrans, Proizvodi
v doma~em in mednarodnem
prometu, d.o.o., Sveta Trojica
Ob-1732
Ljubljanska banka – Posavska banka,
d.d., Kr{ko v skladu s statutom objavlja
Ponudbo
delni~arja Ljubljanske banke – Posavske
banke, d.d., Kr{ko Iskra, Industrijska elektronika Indel Kostanjevica na Krki, d.o.o.,
Kostanjevica na Krki, Kr{ka cesta 6, za prodajo 163 rednih imenskih delnic Ljubljanske banke – Posavske banke, d.d. Kr{ko.
Cena ene delnice je 5.352,90 SIT.
Prednostno pravico do nakupa imajo v
skladu z dolo~ili statuta delni~arji LB – Posavske banke, d.d., Kr{ko, ki so vpisani v
delni{ki knjigi Ljubljanske banke – Posavske banke, d.d., Kr{ko in ki v roku 15 dni od
dneva objave te ponudbe v Uradnem listu
pisno sporo~ijo banki, da sprejemajo ponudbo.
Ljubljanska banka
Posavska banka, d.d., Kr{ko
[t. III-811/95
Ob-1759
Na podlagi to~k 7. 2., 7. 3. in 7. 4. Statuta delni{ke dru‘be “Mlinotest” @ivilska industrija d.d., sklicujem
2. Skup{~ino
te dru‘be, ki bo dne 31. 8. 1995 ob 14. uri v
prostorih Hotela “Planika” v Ajdov{~ini.
Dnevni red:
1. Otvoritev Skup{~ine in ugotovitev
sklep~nosti
2. Izvolitev organov Skup{~ine
3. Poro~ilo o izvajanju sklepov predhodne seje
4. Sprejem letnega poro~ila za leto 1994
5. Sklepanje o predlogu Uprave d.d., glede na opombo revizorja glede M-Primavera
d.o.o.
6. Sprejem predloga delitve dobi~ka

[t. 42 – 21. VII. 1995
7. Sprejem sprememb oziroma dopolnitev Statuta d.d., Mlinotest @ivilska industrija d.d.
8. Imenovanje revizorja za leto 1995
Predlogi sklepov:
Sklepi k to~ki 2-dnevnega reda, predlogi
Uprave dru‘be:
1. Za predsednico Skup{~ine se izvoli
@nidar{i~-Kranjc dr. Alenko.
2. V 3-~lansko Verifikacijsko komisijo
se izvolijo: Marija Jelin~i~ – predsednica,
Nata{a ^ermelj – ~lanica in Zvonko Vidmar
– ~lan.
3. V 3-~lansko komisijo za izvedbo volitev in glasovanja se izvolijo: Zvonka ^rmelj – predsednica, Borut Ra‘em – ~lan in
Andreja Ukmar – ~lanica.
4. Za notarja se izvoli Laura ^ermelj.
5. Za zapisnikarja se izvoli Aljana Hribar.
Sklep k to~ki 3-dnevnega reda, predlog
Uprave dru‘be:
Skup{~ina ugotavlja, da so vsi sklepi
prej{nje seje realizirani.
Sklep k to~ki 4-dnevnega reda, predlog
Uprave in Nadzornega sveta dru‘be:
Sprejme se letno poro~ilo o poslovanju
delni{ke dru‘be Mlinotest @ivilska industrija, d.d., za leto 1994.
Sklep k to~ki 5-dnevnega reda, predlog
Uprave in Nadzornega sveta dru‘be:
Negativni kapital v dru‘bi M-Primavera
d.o.o., v znesku 140,581.000 SIT na dan 31.
12. 1994 se nadomesti s strani delni{ke dru‘be Mlinotest @ivilska industrija d.d., in sicer z dokapitalizacijo dru‘be M-Primavera
d.o.o., v vi{ini 354,240.000 SIT.
Knjigovodsko se dokapitalizacija dru‘be M-Primavera d.o.o., izvede tako, da se
kratkoro~ni kredit delni{ke dru‘be Mlinotest @ivilska industrija d.d., v znesku
354,240.000 SIT spremeni v dolgoro~ni finan~no nalo‘bo.
Poknji‘ba sklepov velja za nazaj, per 1.1.
1995.
Sklep k to~ki 6-dnevnega reda, predlog
Uprave in Nadzornega sveta dru‘be:
Sprejme se sklep, da se dobi~ek v vi{ini
76.347.519,23 SIT, kar predstavlja revaloriziran nerazdeljeni ~isti dobi~ek iz leta 1993
in ~isti dobi~ek poslovnega leta 1994, razporedi v rezerve.
Sklep k to~ki 7-dnevnega reda, predlog
Uprave in Nadzornega sveta dru‘be:
Sprejme se sprememba oziroma dopolnitev statuta delni{ke dru‘be v to~ki 3.1, ki
se jo dopolni z naslednjo dejavnostjo:
1. G/52.11 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, prete‘no z ‘ivili
2. G/52.27 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z ‘ivili
3. I/60.24 Cestni tovorni promet
4. K/74.70 ^i{~enje stavb
Sklep k to~ki 8 dnevnega reda, predlog
Uprave in Nadzornega sveta dru‘be:
Skup{~ina imenuje za revizorja dru‘be
za zaklju~ni ra~un poobla{~eno revizijsko
dru‘bo RFR – Ernst & Co. Young, revizijska dru‘ba d.o.o., Ljubljana.
Na Skup{~ini se odlo~a o objavljenih
predlogih po posameznih to~kah dnevnega
reda.
Vsak nov predlog delni~arjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazlo‘en in vlo‘en v
roku 7 dni po objavi tega sklica.
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Gradivo, o katerem bo odlo~ala Skup{~ina, je delni~arjem na vpogled na sede‘u
dru‘be, v tajni{tvu, v Ajdov{~ini, Tovarni{ka 14, vse delovne dni, od 9. do 12. ure v
~asu od 14. 8. 1995 do 31. 8. 1995.
Udele‘ba na skup{~ini:
Skup{~ine se lahko udele‘ijo delni~arji
navadnih delnic oznake A, B, C, D in G,
njihovi poobla{~enci ali zastopniki, koordinator podpisnikov Delni{kega sporazuma s
pravili notranjega odkupa, ~e najkasneje 3
dni pred zasedanjem Skup{~ine pisno prijavijo Upravi dru‘be svojo udele‘bo na skup{~ini.
Vsaka delnica daje delni~arju 1 glas.
^lani Uprave in Nadzornega sveta se lahko udele‘ijo skup{~ine tudi, ~e niso delni~arji.
Navodila za glasovanje:
Glasovanje o to~kah dnevnega reda poteka z glasovnicami. Sklepi se sprejemajo z
navadno ve~ino oddanih glasov, razen pod
to~ko 5 in 7, kjer se sklepi sprejemajo s 3/4
ve~ino.
Na~ini glasovanja:
1. Osebno, po poobla{~encu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delni~ar
prejme ob vstopu v dvornao.
Pooblastilo mora biti pisno, za fizi~ne
osebe mora vsebovati priimek in ime, naslov, EM[O pooblastitelja in poobla{~enca,
{tevilo glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov o poobla{~encu {e firmo, sede‘, {tevilo
glasov in ‘ig pooblastitelja.
2. Pisno po po{ti, s telegramom ali telefaksom, vendar brez rezerv in pogojev do
zasedanja skup{~ine. Pisna sporo~ila o glasovanju morajo prispeti na sede‘ dru‘be vsaj
5 ur pred zasedanjem skup{~ine. Sporo~ilo
mora vsebovati vse splo{ne podatke o delni~arju (ime in priimek, naslov, EM[O za
fizi~no osebo oziroma firmo in sede‘ za
pravne osebe).
[tevilka telefaxa je 065-61-037.
Opozorila:
Dvorana bo odprta 30 minut pred za~etkom zasedanja.
^e skup{~ina ob uri sklica ne bo sklep~na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
31. 8. 1995 ob 15. uri v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skup{~ina odlo~ala ne
glede na vi{ino zastopanega osnovnega kapitala.
Predsednik Uprave
Mlinotest @ivilska industrija d.d.
Artur [trukelj, dipl. in‘.

Interesenti za nakup naj se najpozneje v
15 dneh od objave ponudbe oglasijo v oddelku sredstev Dolenjske banke, d.d., Seidlova cesta 3, Novo mesto ali po tel. 068/28359.
Dolenjska banka, d.d.

Ob-1780
Dolenjska banka, d.d., na podlagi 8. ~lena statuta objavlja
ponudbo
za prodajo rednih imenskih delnic
Dolenjske banke, d.d.
delni~arja PIONIR, gradbeno industrijsko podjetje, p.o., Novo mesto.
[tevilo delnic: 4.378
Nominalna vrednost: 8.000 SIT za delnico.
Prodajna cena: 8.000 za delnico.
Rok in na~in pla~ila: po dogovoru.
Prednostno pravico do nakupa imajo delni~arji Dolenjske banke, d.d, ki jih vabimo
k nakupu.

Ob-1798
Ratajec Zlatko, “Okrep~evalnica in druge storitve prehrane” Johhnie bar s.p., obve{~am svoje stranke, da je z dnem 30. 6.
1995 prenehala obratovati poslovna enota
Johhnie bar, Brilejeva 14, Ljubljana, {e naprej pa obratuje okrep~evalnica pizzerija,
Brilejeva 16, Ljubljana Dravlje.
[t. 103/95
Ob-1799
V skladu z 42. ~lenom zakona o javnih
glasilih objavljamo naslednje podatke o radiodifuzni postaji Radio Capris:
1. Vir financiranja: EPP oglasi in druga
pla~ana obvestila
2. Lastnik: Protokol, d.o.o., Ul. 15. maja
13, Koper
3. Podatki o organih upravljanja:
– Predsednik skup{~ine dru‘be: Branko
Kodri~,
– Direktor dru‘be: Marinko Hrvatin,
– Direktor radia Capris: Dorijan Mar{i~,
– Gl. in odg. urednica: Irena Mraz.
Protokol, d.o.o., Koper
[t. 1107

Ob-1800

Sklic
7. redne seje skup{~ine delni~arjev
delni{ke dru‘be IBL SISTEMI, ki bo v
ponedeljek, 21. avgusta 1995, ob 17. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skup{~ine ter imenovanje
skup{~inskih komisij in zapisnikarja.
Predlog sklepa: Skup{~ina imenuje
skup{~inske komisije, zapisnikarja in notarja.
2. Potrditev zapisnika zadnje seje skup{~ine.
Predlog sklepa: Skup{~ina potrdi zapisnik 6. redne seje z dne 23. 4. 1994.
3. Potrditev poro~ila o popisu sredstev,
terjatev in obveznosti po stanju na dan 31.
12. 1994.
Predlog sklepa: Skup{~ina potrdi poro~ilo o popisu sredstev, terjatev in obveznosti po stanju na dan 31. 12. 1994.
4. Poslovno poro~ilo za obdobje januar–december 1994 in potrditev izkaza uspeha za obdobje 1. 1. do 31. 12. 1994 in
bilance stanja per 31. 12. 1994.
Predlog sklepa:
a) Skup{~ina sprejme poslovno poro~ilo
za obdobje januar–december 1994 in potrdi
izkaz uspeha za obdobje 1. 1. do 31. 12.
1994.
b) Skup{~ina potrdi bilanco stanja per
31. 12. 1994.
5. Potrditev dokon~ne razporeditve ~istega dobi~ka za poslovno leto 1994.
Predlog sklepa: Skup{~ina potrdi dokon~no razporeditev ~istega dobi~ka za poslovno leto 1994.
6. Vpra{anja in pobude delni~arjev
Seja skup{~ine bo v restavraciji poslovnega centra IBL Sistemi v 5. nadstropju.
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Seje se lahko v skladu s statutom dru‘be
udele‘i poobla{~ena oseba, ki se izka‘e z
overjenim pooblastilom.
Materiali za skup{~ino so na vpogled pri
predsedniku nadzornega sveta (F. Cundru)
in pri tajnici predsednika uprave vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Ivo Gari~, dipl. in‘.
Predsednik uprave
[t. 34/95
Ob-1801
Na podlagi 4. ~lena statuta delni{ke dru‘be CDE nove tehnologije sklicujem
1. redno skup{~ino delni~arjev
delni{ke dru‘be CDE nove tehnologije,
ki bo dne 22. avgusta 1995 ob 12.30 uri v
prostorih dru‘be, Cesta v Kle~e 12, Ljubljana.
Dnevni red skup{~ine:
1. Otvoritev, ugotovitev udele‘be in:
– izvolitev predsednika skup{~ine in njegovega namestnika,
– imenovanje verifikacijske in volilne
komisije,
– imenovanje zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvoli se predsednika skup{~ine in njegovega namestnika, verifikacijsko in volilno komisijo, imenuje se zapisnikarja in dva
overovatelja zapisnika ter notarja.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skup{~ine.
Predlog sklepa:
Sprejme se poslovnik o delu skup{~ine.
3. Sprejem poslovnega poro~ila za leto
1994.
Predlog sklepa:
Sprejme se poslovno poro~ilo za leto
1994.
4. Predlog razdelitve ~istega dobi~ka.
Predlog sklepa:
Sprejme se predlog razdelitve ~istega dobi~ka.
5. Izvolitev novega nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Razre{i se za~asni nadzorni svet in se
izvoli novi nadzorni svet, ki ga sestavljajo:
Bo{tjan @ohar, predsednik
Milan Šterban, ~lan
Robert @ohar, ~lan
Goran Kavre~i~, ~lan
6. Uskladitev besedila statuta delni{ke
dru‘be
Predlog sklepa:
Skup{~ina pooblasti upravo, da uskladi
besedilo statuta z novo klasifikacijo dejavnosti.
7. Dolo~itev nagrad za delo predsedniku
in ~lanom nadzornega odbora.
Predlog sklepa:
Potrdi se predlog predlaganih nagrad.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled delni~arjem v prostorih
dru‘be CDE nove tehnologije d.d., Cesta v
Kle~e 12, Ljubljana, vsak dan od 8. do 13.
ure. Delni~arji lahko v sedmih dneh po prejemu obvestila sklica skup{~ine podajo
predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sede‘ dru‘be.
Predlogi delni~arjev so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Udele‘ba na skup{~ini
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Seje skup{~ine se lahko udele‘ijo vsi
imetniki delnic CDE nove tehnologije d.d.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o to~kah dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Sklepi se sprejemajo z dvetretjinsko ve~ino oddanih glasov.
Na~in glasovanja
Osebno oziroma po poobla{~encu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delni~ar ob vstopu na skup{~ino v zameno za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in poobla{~enca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja.
^e je sklic skup{~ine neuspe{en, se
skup{~ina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skup{~ina bo takrat veljavna
ne glede na vi{ino zastopanega osnovnega
kapitala.
Matej @van
direktor

Bobnari~ Marija, @eleznikova 18, Maribor, potni list {t. BA 373531. p-42225
Bohanec Franc, Ro‘na dolina c. VII 31,
Ljubljana, potni list {t. AA 932828. s-42048
Bohm Andrejka, Puhova ulica 15, Ljubljana, potni list {t. AA 113834. s-42084
Bratu‘ Mitja, Gregor~i~eva 15, Nova Gorica, potni list {t. AA 78039. p-42239
Breznik Marjan, Kidri~eva 10, Lenart v
Slovenskih goricah, potni list {t. AA 152676.
m-946
Bu~an Vanja, Cankarjeva 34, Nova Gorica, potni list {t. BA 301939.. p-42154
Cencelj Boris, Usnjarska 1, Dom‘ale,
potni list {t. AA 817140. s-42054
Cindri~ Marjana, Cesta revolucije 8, Jesenice, potni list {t. AA 574476. p-42210
Cingl Fran~i{ek, Toma‘ nad Vojnikom
5, Vojnik, potni list {t. BA 387868. g-42096
Colja Svetlana, [olska 9, Lucija, Portoro‘, prepustnico po VS AI 78782. g-42115
Colja Vilko, [olska 9, Lucija, Portoro‘,
prepustnico po VS AI 14775. g-42114
^erne Aleksander, Breg 91, @irovnica
64274, potni list {t. AA 102865. p-42059
^e{novar Slavica, Tolminskih puntarjev
2, Nova Gorica, petletno listino po VS, {t.
AI 7402. p-42254
^e{novar Slavica, Tolminskih puntarjev
2, Nova Gorica, potni list {t. AA 285749.
p-42255
^olari} Samir, Titova 76, Jesenice, potni
list {t. AA 574060. p-42209
^uk Jo‘ef, Polzela 165, Polzela, potni
list {t. AA 578826. p-42122
De‘nak Zvinko, @agarjeva ulica 1, Celje, potni list {t. AA 68212. p-42170
Dreven Marija, Nunska graba 41, Ljutomer, potni list {t. BA 409921. p-42128
Drnov{ek Jo‘ef, Savska cesta 5, Zagorje
ob Savi, potni list {t. AA 071799. p-42125
\eri} Cvijeta, Ul. talcev 12, Deskle, potni list {t. AA 356618. p-42139
Erzeti~ Bla‘, Cankarjeva 30, Nova Gorica, petletno listino po VS, {t. 44494, izdala
SO Nova gorica. p-42115
Fekonja Sa{o, Kreljeva ul. 5, Gornja
Radgona, potni list {t. AA 467964. p-42203
Ferfolja Marino, Ob progi 1, Jagodje,
Izola, potni list {t. AA 508365. p-43010
Filej Sa{a, Sokolska ulica 6, Ljube~na,
potni list {t. AA 567666. g-42095
Forstneri~ Franc, Frankolovska 1, Maribor, potni list {t. AA 124604. p-42228
Fras Bla‘, Voran~eva ulica 27, Radlje,
potni list {t. AA 0480077. p-42147
Galovi} Ljiljana, Keren~i~ev trg 12, Ormo‘, potni list {t. AA 181511. g-42179
Gomin{ek Sergej, Gra{~inska c. 22, Prebold, potni list {t. AA 578019. p-42114
Habat Aleksandra Sa{a, Ljubljanska 84,
Dom‘ale, potni list {t. BA 75660. s-42072
Heri~ Valter, Ru{ke ~ete 5, Ru{e, potni
list {t. AA 436794. p-42141
Hladin Marko, Zgornje [kofije 110, Koper, potni list {t. AA 352828. g-42099

[t. 6/4-2515/7-95
Ob-1783
Telekom Slovenije, p.o., obve{~a, da ni
izdal uradne {tampiljke velikosti 7×35 mm
z besedilom: Telekom Slovenije, p.o., PE
Ljubljana 4.0, in da za pravne posledice
uporabe te {tampiljke ne odgovarja.
TELEKOM Slovenije, p.o.
[t. 033-16/95-12
Ob-1760
Upravna enota Mozirje preklicuje mali
pe~at, ki ima {tevilko 6 in napis: REPUBLIKA SLOVENIJA, UPRAVNA ENOTA MOZIRJE.
[t. 79/95
Ob-1818
Osnovna {ola Adama Bohori~a, Brestanica, [olska cesta 29, Brestanica, preklicuje
Potrdila o vpisu v delni{ko knjigo {t. 60.
Andreski Traj~e, Polje cesta 12, Ljubljana, preklicuje {tampiljko z napisom AGT
d.o.o. Ljubljana. s-42004

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Baranja Ljudmila, Ivana Suli~a 12/b,
[empeter, potni list {t. AA 153461. p-42155
Bembi~ Marija, Trg padlih 7, Izola, maloobmejno prepustnico, {t. 2699. p-42269
Bernot Jo‘e, Kajuhova 17, Radomlje,
potni list {t. AA 816977. s-42161
Bizjak Dora, Rudarska 14, Idrija, potni
list {t. AA 524609. p-42181
Blagojevi~ Ana, Bulevar Lenina 210,
Novi Beograd, potni list {t. BA 217414.
p-42171
Blatnik Miranda, F. Bidovca 5, Izola,
potni list {t. AA 207536. p-42173
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Hvala Du{an, Rudarska 14, Idrija, potni
list {t. BA 182215. p-42180
Jagodi~ Ambro‘, Lepa pot 7, [entjur pri
Celju, potni list {t. AA 413587. p-42166
Jagodi~ Cvetka, Lepa pot 7, [entjur pri
Celju, potni list {t. 413584. p-42165
Jakopec Kager Tatjana, Maistrova 10,
Radenci, potni list {t. AA 582821. p-42190
Jazbec Janez, Sebenje 42 a, Tr‘i~, potni
list {t. AA 727604. p-42167
Jenki~ @arko, Vrun~eva ul. 35 A, Celje,
potni list {t. AA 541478. p-42271
Jeri~ Andrej, Obre‘je 78, Zidani most,
potni list {t. BA 271594. p-42184
Jerki~ Nina, Carja Du{ana 18, Ljubljana,
potni list {t. AA 826287. s-42023
Jurko Bojan, Hrovatova ul. 8, Limbu{,
potni list {t. AA 108154. p-42265
Juvan Stojan, Jana Husa 57, Ljubljana,
potni list {t. BA 153384. s-42153
Kajdi‘ Olga, @irovnica 49, @irovnica
64274, potni list {t. BA 178676. p-42121
Kav~i~ Marija, Tom{i~eva 15, Kranj,
potni list {t. AA 925338, izdala UE Kranj.
p-42235
Klan~ar Barbara, Rodine pri Trebnjem
15, Trebnje, potni list {t. AA 995711.
s-42018
Klop~i~ Robert, Bezjakova ul. 67, Pekre, potni list {t. AA 006141. p-42272
Knavs Anton, Ul. Borcev za severno
mejo 4, Ljubljana, potni list {t. AA 273372.
s-43107
Koenig Harald, Bohlgutsch 8, 6300 Zug,
potni list {t. AA 215527. p-42234
Kokovec Dejan, Radio cesta 3, Dom‘ale, potni list {t. BA 8104. s-42075
Koni~ Nata{a, Pot v Podgorje 29, Dobrunje, potni list {t. AA 873468. s-42173
Kopa~ Stane, @elezni{ka cesta 3, Dom‘ale, potni list {t. AA 696829. p-42267
Koritnik Katarina, Grassellijeva 4, Ljubljana, potni list {t. AA 307032. s-42073
Kova~ Medin, Jenkova c. 27, Velenje,
potni list {t. AA 621826. p-42179
Kova~ Melvin, Jenkova cesta 27, Velenje, potni list {t. AA 621827. p-42178
Ko~ar Janez, Perto~a 97, Roga{ovci, potni list {t. AA 25590. p-42126
Kralj Simona, Brinje 2, Dol pri Ljubljani, potni list {t. AA 530010. s-42067
Kranjc Ina, Oti{ki vrh 79, [entjan‘, potni list {t. AA 690515. p-42163
Krni~ar Klemen, Fin‘garjeva 4/a, Lesce,
potni list {t. BA 325664. p-42211
Krivec Irena, Cesta revolucije 2/a, Jesenice, potni list {t. AA 375474. s-43125
Kumar Toma‘, Kojsko 67, Kojsko, potni
list {t. AA 351075. p-42253
Ku~an Robert, Dolga ulica 62, Martjanci, potni list {t. BA 138802. p-42124
Lampe Iztok, Mladinska 12, Spodnja
Idrija, potni list {t. AA 101416. p-42204
Lampi~ Radovan, Valburga 51, Smlednik, potni list {t. BA 130048. s-42156
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Lo‘ar Ale{, Cesta v [martno 15, [martno, potni list {t. AA 243975. s-42193

Rato{a Nevija, Maru{i~eva 3, Koper, potni list {t. AA 352972. g-42104

Vidrih Mitja, Vilharjeva 32 a, Ajdov{~ina, potni list {t. BA 77183. g-42025

Lorenci Vladimir, Stra‘i{~e 22/b, Prevalje, potni list {t. AA 351252. p-42110

Rijavec Marko, Mirke 23, Vrhnika, potni list {t. AA 743698. s-42017

Vitezi} Alan, Ragovska ulica 6 a, Novo
mesto, potni list {t. AA 030206. g-42113

Madjar Drago, Ve~eslavci 122, Roga{ovci, maloobmejno prepustnico, {t. 17403/
83. p-42273

Ro‘man Simon, Hrastje Mota 29, Radenci, potni list {t. AA 321539. p-42256

Vodopivec Anton, Ren{ki Podkraj 4,
Ren~e, petletne listine po VS, {t. AI 33550.
p-42148

Majcen Vesna, Cesta XIV divizije 5, Maribor, potni list {t. AA 808552. p-42149
Majnik Miroslav, Sv. Barbare 13, Idrija,
potni list {t. AA 745169. p-42138
Mari~ Roman, Sevranska 8, Odranci,
potni list {t. AA 332263. p-42140
Mataji~ Damjana, Ro‘i~eva 5, Ljubljana, potni list {t. AA 216821. s-42021
Mazinjanin Zlata, Jel{ane 51, Ilirska Bistrica, potni list {t. AA 419941. s-42079
Mikl Drago, ^abra 3, Gornja Radgona,
potni list {t. AA 34191. p-42127
Miku‘ Ana, B. Kalina 15, Solkan, petletno listino po VS, {t. AI 7919. p-42238
Mileki} Diana, Roj~eva 26, Ljubljana,
potni list {t. AA 457764. s-183
Milinkovi~ Stevan, Gajni~e 22, [marje
Sap, potni list {t. AA 128348. s-42058
Moli~aj Imer, Cesta dveh cesarjev 104,
Ljubljana, potni list {t. AA 316449. s-42007
Mrkonja Darko, Ro‘i~eva 1, Ljubljana,
potni list {t. AA 679982. s-42150
Mujagi~ Salih, Cesta 4. maja 50/c, Cerknica, potni list {t. BA 007266. g-42125
Musti~ Edis, Zidani most 9, Zidani most,
potni list {t. BA 169749. p-42219

Rupar~i~ Jo‘e, Streli{ka 18, Ljubljana,
potni list {t. AA 171138. s-42182
Saksida Katja, Kolodvorska 19, Dornberk, potni list {t. BA 201550. p-42227
Selimovi~ Akifa, Ko‘eljskega ulica 3,
Velenje, potni list {t. AA 691569. p-42270
Sinanovi} Besim, Trg talcev 6, Kamnik,
potni list {t. AA 884043. s-42074
Skube Stanko, Adle{i~i 27, Adle{i~i, potni list {t. BA 201112. p-42200
Sladi~ Ale{, Novo polje c. IV/3, Ljubljana, potni list {t. AA 291595. s-42187
Slemen{ek Vladislav, Dolenjska c. 19,
Ljubljana, potni list {t. AA 461680. s-42090

Zupan Uro{, Mlekarska 19, Kranj, potni
list {t. AA 72649. s-42190
Zupan~i~ Toma‘, Posavec 123, Radovljica, potni list {t. AA 118712. p-42123

Druge listine

Svetel{ek Aleksander, Slom{kova ulica
4, [marje pri Jel{ah, potni list {t. AA
087888. p-42221

Agni~ Domen, Dolenjska c.369, [kofljica, vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH, {t.
173626. s-42064

[alkovi} Tadej, Zelena ul. 3, Murska Sobota, potni list {t. AA 734143. p-42205

Ajdnik Iztok, Kamen~e 26, Braslov~e,
vozni{ko dovoljenje in prometno dovoljenje. p-42218

[inigoj Marija, Zalo{~e 30/l, Nova Gorica, potni list {t. AA 888071. p-42156
[kedelj Anja, Ljubljanska 93, Dom‘ale,
potni list {t. BA 399029. s-42136

Nemec Ana, potni list {t. AA 399428.
p-42113

[kof Janez, Dolenjci 17, ^rnomelj, potni
list {t. AA 902710. p-42202

Oblak Petra, [portna ul. 17, Ljubljana,
potni list {t. AA 869934. s-42001

[oli} Viktorija, Seidlova c. 32, Novo mesto, potni list {t. AA 834360. g-42152

Ograj{ek Igor, Mucherjeva 4, Ljubljana,
potni list {t. BA 165027. s-43066

[orli Antonija, Za ‘ago 8, Bled, potni
list {t. AA 25671. p-42257

Omerovi} Enes, Zvezna 5, Ljubljana,
potni list {t. AA 301632. s-42194

[oukal Miha, Vo{njakova 5, Ljubljana,
potni list {t. BA 334483. s-42162

Osmanagi~ Elmedin, Brodarjev trg 2,
Ljubljana, potni list {t. AA 588752. s-42011

[pilak Sa{a, U‘i{ka 20, Ljutomer, potni
list {t. AA 0926310. p-42199

Ostrogovi} Vuja, Cankarjeva 52, Nova
Gorica, petletno listino po VS, {t. AI 9147,
izdala SO Nova Gorica. p-42201

[temberger Simon, Kova~i~eva 2, Koper, potni list {t. AA 485119. g-42128

Plahuta Roman, Polzela 209, Polzela,
potni list {t. AA 863984. p-42276

Zaniuk Toma‘, Dvorce 17, Bre‘ice, potni list {t. BA 060078. p-42182

A‘man Uro{, Vitovlje 63, Trnovo pri Gorici, vozni{ko dovoljenje. p-42159

[kerjanec Matja‘, [krjan~evo 22, Radomlje, potni list {t. 9103. s-42138

Petek Mojca, Ul. heroja [landra 27, Maribor, potni list {t. AA 123670. p-42268

Weingerl Andrej, Jan{eva ulica 8, Celje,
potni list {t. BA 240633. g-42116

Smilovi} Marino, Sergeja Ma{ere 3, Koper, maloobmejno prepustnico, {t. AI 60566.
g-42126
Stani~ Helena, Bodre‘ 28, Nova Gorica,
potni list {t. AA 399217. p-42145

Nemarnik Guliano, Kozlovi~eva 23, Koper, maloobmejno prepustnico, {t. AI 41649.
p-42108

Perkovi~ Predrag, Trubarjeva 55 a, Celje, potni list {t. AA 410170. p-42169
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[turm Emica, Ulica heroja Bra~i~a 17,
Maribor, potni list {t. BA 199497. p-42264
[uklje Anton, Bratov{eva plo{~ad 18,
Ljubljana, potni list {t. BA 443211. s-42111
Torkar Andrej, Kolomban 22, Ankaran,
potni list {t. AA 397691. g-42102

Abram Stanislav, Lede~a vas 14, [entjernej, vozni{ko dovoljenje, kat. BCEFGH,
{t. 14815. s-42144

Albert Rudolf, Taborska cesta 24, Dom‘ale, eviden~ni list za motor Johnson, {t.
12554. s-42046
Aljan~i~ Eva, Rupa 23 B, Kranj, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 5227032, {t.
registra 40502, izdala UE Kranj. g-42026
Ar~on Peter, Kebetova 26, Ljubljana, zavarovalno polico-kupone {t. 17519, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-42159
Aucin Loredana, Kidri~eva 32/c, Nova
Gorica, vozni{ko dovoljenje, kat. B.
p-42248
Aucin Marko, Kidri~eva 32/c, Nova Gorica, vozni{ko dovoljenje, kat. ABF.
p-42247
Babi~ Albina, Macunova 1, Maribor, maturitetno spri~evalo Srednje ekonomske Maribor, letnik 1973. m-920
Bahtagi} Senad, Krasulje, Klju~, letno
spri~evalo in spri~evalo o zaklju~nem izpitu [ole za voznike motornih vozil, izdano
leta 1982. s-42181
Bedekovi~ Karmen, Sokolska 22, Maribor, maturitetno spri~evalo Gimnazije Milo{a Zidan{ka Maribor, letnik 1983. m-902
Begi~ Mehmed, Volari~eva 5 A, Postojna, vozni{ko dovoljenje. p-42263

Plestenjak Roman, Virma{e 35 A, [kofja Loka, potni list {t. AA 881516. s-42078

Tosi} K., Vanganelska 55/a, Koper, maloobmejno prepustnico, {t. AI 78517.
g-42119

Poto~nik Violeta, Mislinja, potni list {t.
AA 53479. p-42213

Velu{~ek Metka, [trukljeva 5, Radovljica, potni list {t. AA 688003. p-42186

Pu‘ Jo‘ica, Gradi{ka 57, Pesnica, potni
list {t. AA 194544. m-957

Venta Marija, Mihovci 68 B, Velika Nedelja, potni list {t. BA 119970. g-42035

Bizajl Milojka, Ul.Metoda Miku‘a 12,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,{t.
202268. s-42158

Rajner Branka, Kolodvorska 2, Ko~evje,
potni list {t. AA 919038. p-42275

Viderman Petra, Bevkova 6, Maribor,
potni list {t. BA 90642. p-42229

Bla‘i~ Matej, Miren 160/b, Miren, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,. p-42160

Bericoski An‘e, Ar~oni 11, Ren~e, delovno knji‘ico. p-42252
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Blasutto Ludvik, Gosposka 18, Celje,
vozni{ko dovoljenje, {t. 30802. p-42131

^inko Jadranka, Ivana Tur{i~a 9, Se‘ana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
11206. p-42144

Blaznik Janez, [entjan‘ 61, Radlje ob
Dravi, delovno knji‘ico. m-943
Bo‘i~ Anica, Ivandol 7, Leskovec, spri~evalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne {ole,
letnik 90/91 in 91/92. p-42111
Bo‘i~ Martina, Dule 21, Stra‘a, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t. 17312.
g-42168
Bo‘i~ Olga, Vojkova cesta 48, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
101789. s-42015
Bohak Simona, Svetozarevska 7, Slovenska Bistrica, delovno knji‘ico, ser. {t.
0242221. m-971

^repinko Matja‘, Rapo~eva 18, Maribor, spri~evalo o kon~ani O[ Gustav [ilih,
letnik 1992. m-927
^repinko Matja‘, Rapo~eva 18, Maribor, spri~evalo o kon~ani O[ Angel Besednjak v Mariboru, letnik 1992. m-870
^repin{ek Alojz, [kapinova 2, Celje, listino. p-42212
^ujec Jakopi~ Nastja, @agarjeva ul. 1,
Tolmin, zavarovalno polico, {t. 0296069.
p-42136
Dalcman Du{an, Hotimirova ulica 7,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat.
BCEGH,{t. 62606. s-42052

Boji~i~ Marko, Brilejeva 6, Ljubljana,
spri~evalo 2. letnika Srednje kemijske in
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-42093

De~man Stanislav, Med vrtovi 6, Vrhnika, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 1598.
s-42068

Borovnik Anton, Ko‘eljskega 4, Velenje, zavarovalno polico, {t. 57332. p-42220

Di Lauro Karmen, Kraljeva ulica 43,
Ljubljana, zavarovalno polico. s-42065

Bor{i~ Mateja, Kristan vrh 44, Podplat,
spri~evalo 3. letnika Gimnazije Celje,letnik
1993/94. m-910
Bor{tnar Bo{tjan, [krjan~evo 23, Radomlje, spri~evalo 3. letnika S[TS Ljubljana-[i{ka, izdan leta 1944. s-42076
Brenholc Ton~ek, Mali Brebrovnik 22,
Ivanjkovci, vozni{ko dovoljenje. p-42188
Bre{ki Marjan, Bezena 64, Ru{e, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t. 6483. m-960
Cah Robert, ^rni kal 44, ^rni kal, listino. g-42131
Caissa d.o.o., Pre{ernova 22, Ptuj, zavarovalno polico, {t. 222728. m-925
Cajzek Vida, Tlake 10, Rogatec, vozni{ko dovoljenje, {t. 16020. p-42151
Capuder Bogdan, Spodnje Prapre~e 1,
Lukovica, spri~evalo 3. letnika Srednje lesarske {ole v [kofji Loki, izdan leta 1994.
s-42053
Cerovec Mladen, Glavna 22, Podturen,
spri~evalo 1.in 3. letnika Srednje kovinarske {ole TAM Maribor, letnika 1991 in
1993. m-918
Cmager Marija, Ljubljanska 56, Maribor, zaklju~no spri~evalo IK[ TAM, letnik
67/68. m-944
Crevatin-Torkar Medved T., Kolomban
22, Ankaran, spri~evalo. g-42101
Cvek Aleksander, Grahovo ob Ba~i 22,
Tolmin, vozni{ko dovoljenje, {t. S
000794360. p-42176
^ebular Da{a, Istrska c. 25, Koper, maloobmejno prepustnico. g-42105
^elan Jo‘efa, Ul. heroja [landra 11 a,
Maribor, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH,
{t. 25230. m-928
^eperlin Janez, Zgor. tr~. 48, La{ko, vozni{ko dovoljenje. p-42215
^erne Aleksander, Breg 91, @irovnica
64274, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH.
g-42010

Djoki~ Rade, Miljevi}i 49, Zavidovi~i,
zaklju~no spri~evalo S[C TAM Maribor,
letnik 1982. m-939
Dol‘an Martin, Novake 2, Golnik, vozni{ko dovoljenje, kat. H, {t. 8373. g-42124
Dolenc Bogomir, Pot na Novec 8, Hotinja vas, spri~evalo 3. letnika SKSM[ Maribor, letnik 1994. m-911
Dolinar Milan, Kajuhova 11, Ljubljana,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 19455.
s-42155
Domjan~i~ Martina, 21. oktobra 17/c, ^rnomelj, spri~evalo. p-42177
Dove~ar Jasna, Novo naselje 10, Ho~e,
spri~evalo 3. letnika III. gimnazije Maribor,
letnik 1994. m-894
Dr‘ani} Miodrag, Zg. Duplek 36, Spodnji Duplek, spri~evalo o kon~ani O[ Slava
Klavora v Mariboru, letnik 79/80. m-931
Drinovec Ale{, Podbrezje 3, Duplje, vozni{ko dovoljenje, kat. ABCEFGH, {t. S
524233, {t. reg. 40504, izdala UE Kranj.
g-42036
Drvar Manja, Knafel~eva 24, Maribor,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 103612.
m-937
Dugi Slavko, Na prehodu 15, Maribor,
delovno knji‘ico. m-895
Fabris Nata{a, Cesta na Markovec 1, Koper, vozni{ko dovoljenje, {t. 22839. g-42169
Fedran Marija, Re~ica ob Savinji 4, Re~ica ob Savinji, vozni{ko dovoljenje.
p-42251
Felber Robert, [arhova ulica 20, Ljubljana, zavarovalno polico, {t. 227861.
s-42014
Femec Branko, Redelonghijeva 10, Ljubljana, spri~evalo o zaklju~nem izpitu Poklicne avtomehani~ne {ole v Ljubljani, izdano leta 1983. s-42005
Ferlin Irena, Baragov trg 4, Trebnje, spri~evalo o zaklju~nem izpitu Vzgojiteljske {ole v Ljubljani, izdano leta 1988, na ime Slak
Irena. s-42055
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Ferlin Irena, Baragov trg 4, Trebnje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdano leta 1988, na ime Slak Irena. s-42056
Fetahi Azman, Ko~evarjeva ul. 8, Maribor, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
94892. m-954
Fidler Peter, Poljanska cesta 17, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
154304. s-42019
Flego Franko, Ka‘ipotna ulica 3, Izola,
vozni{ko dovoljenje, kat. B, {t. 3218.
p-42162
Fo{nari~ Sre~ko, Gori{nica 125, Gori{nica, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
33880. g-42123
Fras Franc, Go~ova 12, Sveta Trojica,
certifikat za voznike motornih vozil za prevoz nevarnih snovi, {t. 005069. m-890
Fras Franc, Go~ova 12, Sveta Trojica,
vozni{ko dovoljenje, kat. BCFGH, {t. 5591.
m-888
Fras Jur~ek, Kamni{ka ul. 20 b, Maribor,
spri~evalo 3. letnika SKSM[ Maribor, letnik 1994. m-935
Fre{er Janez, Gregore~eva 5, Maribor,
vozni{ko dovoljenje, kat. BCFGH, {t.
73671. m-872
Fumi~ Vlado, Globo~ice 1, Kr{ka vas,
zavarovalno polico, {t. 195271. g-42130
Gabrovec Marjan, Arja vas 6 A, Petrov~e, diplomo. p-42216
Gale Bogdan, Pod gozdom II/22, Grosuplje, vozni{ko dovoljenje, kat. ABCGH,
{t.8953. s-42157
Ga{perlin Franc, Sajov~eno naselje 2,
[en~ur, zavarovalno polico, {t. 0225004.
g-42167
Germov{ek Borut, Godovi~ 40, Idrija,
potrdilo o znanju CPP, {t. 1589. p-42244
Giacomeli Miro, Skalica 8, Kranj, letno
vozovnico. p-42168
Glu{ica Dana, Cesta 1. maja 40, Jesenice, prometno dovoljenje. g-42038
Glu{ica Nikola, Cesta 1. maja 40, Jesenice, vozni{ko dovoljenje, izdala UE Jesenice. g-42037
Gobbo Renato, Rozmanova 15, Piran,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, izdala SO
Piran. g-42117
Goljat Matej, Slovenj Gradec, vozni{ko
dovoljenje, kat. BGH, {t. 11576. p-42223
Golob Cvetana, [trosmajerjeva 36, Maribor, zaklju~no spri~evalo I. gimnazije Maribor, letnik 1963. m-947
Golob Silva, Vodenska 24, Trbovlje, vpisni list za ~oln, {t. 01/03-852/79. g-42177
Gorup Darja, Kolodvorska ulica 2, Se‘ana, zavarovalno polico, {t. 0194458.
g-42149
Grmov{ek Borut, Godovi~ 40, Idrija, potrdilo o znanju CPP, {t. 1589. p-42233
Gro{elj Jakob, Bri{e, Izlake, vozni{ko
dovoljenje, kat. ABFGH, {t. 1491. p-42146
Grum Boris, Vodnikova cesta 214, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t.183682. s-42006
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Habjan Igor, Preserska 5, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 149196.
s-42043
Habjan Sa{a, Moste 19/B, @irovnica
64274, indeks fakultete za {port, vpisna {t.
3118. g-42137

Jerman Marko, Dole pri Hra{cah 23, Morav~e, vozni{ko dovoljenje, kat.ABCEGH,
{t. 22018. s-42133

Kolari~ Jo‘ica, Zgornji @erjavci 68, Lenart, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
6858. m-877

Jeromel Vlasta, Slovenj Gradec, diplomo, {t. 178. p-42120

Kolmani~ Milan, Kardeljeva 57, Maribor, zavarovalno polico, {t. 222867. m-916
Komeri~ki Branko, Pame~e 14, Slovenj
Gradec, vozni{ko dovoljenje za motor.
p-42277

Hada{ Katja, Vrtna ulica 35, Kri‘e, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 5971.
g-42098
Halcman Robert, Strehovci 20, Dobrovnik, vozni{ko dovoljenje, kat. ABFGH, {t.
10363. p-42207
Hamler Boris, Lackova 14, Lenart, zavarovalno polico, {t. 0324712. m-1020
Han|i~ Dean, [alinci 6/B, Kri‘evci,
zdravni{ko potrdilo. p-42185
Hili} Senad, Ig 219 A, Ig, zavarovalno
polico, {t. 0301703. s-42192
Hole{ek Marija, Gimnazijska c. 15 D,
Trbovlje, spri~evalo o kon~ani O[. g-42110
Horvat Martin, Dobrava 2/a, Izola, zavarovalno polico, {t. 307307. g-42121
Ho~evar Milan, Zadre~ka 17, Nazarje,
delovno knji‘ico. p-42129
Hr‘enjak Ivan, Jan{eva 20, Menge{, vozni{ko dovoljenje, kat. H, {t. 26987. s-42003
Hribernik Valerija, Pre{ernova c. 1, Oplotnica, zaklju~no spri~evalo O[ Pohorski
bataljon Oplotnica. m-950
Hudorovi~ Milan, Ljubljanska 5, Ko~evje, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 10357.
g-42165
Iv{ak Dragica, Gregor~i~eva 2, Tolmin,
vozni{ko dovoljenje, {t. S 000192355.
p-42175
Jakof~i~ Danijel, Ciringa 10, Zgornja
Kungota, vozni{ko dovoljenje, kat. BCDEGH, {t. 1722. m-887
Jama Ivana, Ulica Bratov Komel 6, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
10952. s-42071
Jamnik Toma‘ Martin, Stara ulica 6,
Murska Sobota, potrdilo za voditelja ~olnov, {t. 02/13-1659/77. s-42040
Jan‘ekovi~ Bernarda, Borova vas 20,
Maribor, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
21401. m-903
Janc Julijana, Vrtna, Beltinci, vozni{ko
dovoljenje, {t. 20400. p-42158
Jan~igaj Janez, Dole pri Kra{cah 37, Morav~e, zavarovalno polico, {t. 227548.
s-42197
Jelen Barbara, [trekljeva 72, Maribor,
spri~evalo 3. letnika II. gimnazije v Mariboru, letnik 1992/93. m-967
Jelin~i~ Branko, Ob Hublju 3, Ajdov{~ina, delovno knji‘ico, reg. {t. 13358, ser. {t.
339040. g-42097
Jenko Stane, Hrastje 206 B, Kranj, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. S 641390,
{t. reg. 17963, izdala UE Kranj. g-42029
Jenu{ Ven~eslav, Zupan~eva 18, Maribor, diplomo [AKC Maribor, letnik 1981.
m-896
Jeremi} Vukadin, Vrhovo 3, Rijeka, delovno knji‘ico. m-878

Jesenko Bronislava, Stari trg 11, Ljubljana, hranilno knji‘ico, izdala Mestna hranilnica Ljubljana. s-42163
Josipovi} Krstan, Cesta zasavskega bataljona 7, Litija, vozni{ko dovoljenje, kat.
BFGH, {t. 4023. s-42086
Jo{ar Franc, Prosenjakovci 19, Prosenjakovci, vozni{ko dovoljenje, {t. 4371.
p-42198
Jug Martin, Ob Lo‘nici 12/c, Laporje,
zaklju~no spri~evalo Gradbenega {olskegacentra Maribor, letnik 1970. m-879
Junkar Milan, Dobrava pod Rako 2, Raka, diplomo Poklicne lesne {ole v [kofji
Loki, izdano leta 1977. g-42129
Jur{e Darko, Besednjakova 2, Maribor,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 99714.
m-926
Kacjan Oto, Marjeta na Dravskem polju
79 a, Star{e, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. 75110. m-917
Kager Friderik, Valjevska 9, Maribor,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 16794,
izdala SO Maribor 7.2.1992. m-966
Kal{ek Anton, Liboje 43, Petrov~e, vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH, {t. 738564.
p-42172
Kante Alojz, Velu{~ka 1, Solkan, vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH. p-42245
Ka~i~nik Viljem, Sodarska steza 4 a,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH,
{t. 135534. s-42066
Keuc Boris, Kav~i~eva 2, Maribor, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
m-965
Klampfer Damjan, Pod Pohorjem 17,
Maribor, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
93221. m-963
Klemen~i~ Andrej, Kocjan 12, Videm ob
[~avnici, vozni{ko dovoljenje, kat. ABFGH,
{t. 1061. p-42197
Klipt{tefer Matja‘, Razlagova 9, Maribor, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
67401. m-882
Knez Sonja, [vabi~eva ulica 7, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
42361. g-42108
Knez Sonja, [vabi~eva ulica 7, Ljubljana, delovno knji‘ico. s-42109
Ko‘el Edvard, Ple~nikova 8 A, Celje,
vozni{ko dovoljenje, {t. 12701. p-42260
Kocjan Edo, XXX. divizije 18, Portoro‘,
vpisni list za ~oln, {t. 01/03/936/70. g-42143
Kocjan~i~ Maru{ka, Preglov trg 10,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. 189409. s-421403
Koder Metka, Slap 28, Tr‘i~, vozni{ko
dovoljenje, kat. BGH, {t. 6607. s-42083
Kolar Dimitrij, Mlinska 8 A, Slovenske
Konjice, spri~evalo 3. in 4. letnika. p-42261
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Koper Sebastjan, Koro{ka 7 B, Velenje,
zavarovalno polico, {t. 0156929. p-42193
Kopranovi~ Nena, Pod lipami 13, Celje,
listino. p-42153
Korde‘ Robert, Zg. Kraj 22, Prevalje,
vozni{ko dovoljenje, {t. 13684. p-42232
Koro{ak Matja‘, Nad ~reto 9, Kamnica,
vozni{ko dovoljenje, kat. BCGH, {t. 73548.
m-900
Koro{ec Samo, Maroltova ulica 4, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
200276. s-42188
Koro{ev Nike, Kantetova 89, Ljubljana,
maturitetno spri~evalo Gimnazije Moste,izdano leta 1972, na ime Glonar Nike. s-42061
Kos Borislav, Sp. Jakobski dol 74, Jakobski dol, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. 312. m-915
Kotnik Zdenko, Obre‘na 4, Orehova vas,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 2380.
m-868
Kr‘i{nik Marija, Medvedje brdo 38, Idrija, vozni{ko dovoljenje, kat. ABFGH, {t.
4744. p-42243
Krajnc Edvard, Ribni{ka 6, Maribor,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 49246.
m-958
Krajnc Martina, Med vrtovi 9, Maribor,
spri~evalo 2. letnika Srednje tekstilne {ole
Maribor, letnik 1994. m-901
Kralj Peter, Ljubljanska 25/a, Maribor,
zaklju~no spri~evalo IK[ Maribor, letnik
1984. m-956
Kraner Milan, Li‘ane 17, Pernica, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 59844.
m-905
Ku‘nik Ale{, Pot na Pol{co 56, Kr{ko,
spri~evalo 1.2.3.in 4. letnika Srednje {ole
kovinarske in elektrotehni~ne usmeritve
Kr{ko, {t. 704. g-42134
Kukovec Ratko, @itence 14, Jurovski dol,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 7096.
m-886
Kun~i~ Zlatko, Gosposvetska 60, Maribor, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
75588. m-930
Kun~i~ Zlatko, Gosposvetska 60, Maribor, delovno knji‘ico. m-929
Kuronja Angela, Gornji Petrovci 31/b,
Gornji Petrovci, vozni{ko dovoljenje,
{t.8995. p-42157
Kurti~ Sanda, Jak~eva ulica 5, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
205855. s-42178
Kuti~ Aleksander, Ljubljanska c. 4/c,
Grosuplje, vozni{ko dovoljenje, kat. GH, {t.
16141. s-42002
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Kutnar Franc, Mali vrh pri [marju 522,
Grosuplje, vozni{ko dovoljenje, kat.
BCEGH, {t. 14873. s-42047

Mleku‘ Marijan, Kot 26, Bovec, vozni{ko dovoljenje, {t. S 000192156. p-42137
Mohor Simon, Ravne, listino. p-42231
Mohorko Petra, Gunduli~eva 14, Maribor, indeks PF v Mariboru. m-873
Mohor~i~ Bo{tjan, Ponikve 58, Se‘ana,
listino. p-42117
Molan Suzana, [imekova 23, Maribor,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 81601.
m-968
Mo~nik Janez, Jem~eva c.35, Menge{,
zavarovalno polico {t. 0215097, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-42063
Mo~nik Marjan, Radmirje 78, Mozirje,
vozni{ko dovoljenje, kat. ABCFGH, {t.
6564. p-42130
Muha Ivan, Lokev 138, Diva~a, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t. 6087. p-42241
Murko Feliks, Lokavec 5, Lenart, vozni{ko dovoljenje, kat. ABFGH, {t. 2451.
m-889
Novak Anton, Hru{evska cesta 17, Ljubljana, vozovnico, {t. 444 100 procentna invalidska. s-42089
Novak Martin, Pr{etinci 26, Toma‘, vozni{ko dovoljenje, kat. ABCEFGH, {t. 6786.
p-42143
Novak Polona, Bratov Vo{njak 8, Celje,
spri~evalo 3. letnika Gimnazije Celje, {olsko leto 93/94. m-897
Onuk Denis, Brezovec 4/b, Radlje, spri~evalo 3. letnika SKSM[ Maribor, leta 1994.
m-912
Ostro‘nik Luka, Vegova 3, Celje, spri~evalo o kon~ani O[. p-42132
Pavlovski Toni, Grajska 14, Bled, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH. g-42174
Perko Vojko, Vorohova ul. 7, Bistrica
ob Dravi, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,{t.
26210. m-874
Per{i~ Bojan, Gradnikove brigade 9, Nova Gorica, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH.
p-42250
Petek Nata{a, Star{e 80/a, Star{e, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 84162.
m-919
Petkov{ek Mateja, Nahlikova ulica 13,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. 124473. s-42012
Petri~ Valentina, Glin{kova plo{~ad 10,
Ljubljana, spri~evalo 3. letnika Srednje {ole
tiska in papirja, izdano leta 1994. s-42060
Pevec Jurij, Brecljevo 18, [marje pri Jel{ah, vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH, {t.
12358, izdala ob~ina [marje pri Jel{ah.
s-42088
Pe~nik Katja, Ljubija 126, Mozirje, spri~evalo 3. letnika Gimnazije Celje, {olsko
leto 1993/94. m-9076
Planinc Marija, Pucova ulica 1, Celje,
vozni{ko dovoljenje, kat. B, {t. 12760.
p-42237

Planin{ek Sabina, Ledinica 26, @iri, vozni{ko dovoljenje, {t. 21888. g-42103
Plecity Vanda, Cankarjeva 14, Radovljica, spri~evalo o zaklju~nem izpitu. g-42170
Plesni~ar Stanislav, Ledine 119, Nova
Gorica, vozni{ko dovoljenje, kat. ABCEFGH in in{truktorsko za kat. B. p-42118

Planin{ek Avgust, Zadobrova 119, [kofja vas, vozni{ko dovoljenje, {t. 5482.
p-42214

Retuznik Monika, Spodnje Preloge 2,
Slovenske Konjice, spri~evalo 3. letnika
Gimnazije Celje, letnik 93/94. m-923

Lampret Sabina, Gosposvetska 19,
Kranj, diplomske naloge, {t. 4944/87 na univerzi v Mariboru. g-42120
Leban Polona, Cankarjeva ulica 80, Nova Gorica, spri~evalo 3. letnika S[FZ v
Ljubljani, izdano leta 1994. s-42030
Ledinek Jo‘ef, vozni{ko dovoljenje, {t.
3470. p-42187
Lesnika Viktor, Javorje 21, Gorica pri
Slivnici, vozni{ko dovoljenje, kat.BCGH, {t.
9991. p-42152
Levc Igor, Podkraj 69, Hrastnik, spri~evalo 3. letnika Elektrotehni{ke {ole v Zagorju. g-42171
Le{nik Stanislava, Hram{e 16/A, Dobrna, vozni{ko dovoljenje, kat. B, {t. 14857.
p-42258
Lipovec Bo{tjan, @upan~i~eva 25, Maribor, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
91911. m-936
Lobnig Peter, Sevranska ul. 1, ^ren{ovci, vozni{ko dovoljenje, kat. GH, {t. 1953.
p-42208
Loren~i~ Benjamin, Gosposvetska 35,
Maribor, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
60180. m-972
Magdovski Stavre, Kardeljeva 79, Maribor, vozni{ko dovoljenje, kat. BCEGH,
{t.28979. m-934
Mage{ Slobodan, Gosposvetska 40, Maribor, delovno knji‘ico. m-940
Mak Jernej, Vrbanska 105/a, Kamnica,
vozni{ko dovoljenje, kat. AFGH, {t. 94164.
m-904
Marin~ek Bojan, Ipav~eva ulica 4 A, Vir,
Dom‘ale, potrdilo o znanju CPP, {t. 2752.
s-42147
Mar{i~ Dorijan, Levi~nika 34 A, Koper,
zavarovalno polico, {t. 276298, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-42135
Mastnak Milko, [edina 12, Dramlje, obveznico Semenarne Ljubljana, {t. 8580/11/
90, 12/90. s-42057
Metljak Sebastjan, Lokvica 4, Miren,
vozni{ko dovoljenje. p-42246
Meznari~ Polona, A{ker~eva 27, Ru{e,
indeks, {t. 6109947 Pedago{ke fakultete Maribor. m-932
Migan Klavdija, Shakespearova 6, Maribor, zaklju~no spri~evalo Srednje kmetijske
{ole Ptuj, letnik 1990/91. m-973
Miklavc Marjan, Cvetli~na ulica 2, Nazarje,
vozni{ko
dovoljenje,
kat.
ABCEGFH,{t. 3407. s-42051
Milost @ivka, Zoisova ulica 13, Kranj,
maturitetno spri~evalo Srednje upravne {ole v Kopru, izdano leta 1974, na ime Turk
@ivka. s-42092
Mlakar Ale{, Tr‘ec 45/A, Videm pri Ptuju, potrdilo o znanju CPP, {t. 8907. g-42145
Mlakar Katja, Ratenska vas 26, Roga{ka
Slatina, spri~evalo 3. letnika Gimnazije Celje. m-908
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Po‘gan Bojan, Brun{vik 24, Ra~e, zavarovalno polico, {t. 228826. m-951
Podgor{ek Tomislav, Partizanska 12,
Ravne, vozni{ko dovoljenje, {t. 3299.
p-42262
Podlesnik Igor, Rai~eva 13, Maribor,
vozni{ko dovoljenje, kat. BCGH, {t. 99820.
m-891
Podpe~an Florjan, Gotovlje 168 b, @alec, vozni{ko dovoljenje, kat. GH, {t. 20630.
p-42135
Poga~nik Jo‘ef, Posdavec 62, Podnart,
vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t. 7199.
g-42146
Pogorevc Marjan, Gra{kogorska 32, Velenje, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
14379. p-42192
Pongra~i~ Du{an, Karnerjeva 16, Maribor, spri~evalo 8. razreda O[ Delavske univerze Maribor, letnik 1984. m-953
Popov Kolja, Preglov trg 10, Ljubljana,
spri~evalo 3. letnika Srednje lesarske {ole v
Ljubljani, izdano leta 1994. s-42016
Potokar Miha, Sloven~eva 125, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
134454. s-42196
Potpara Natalija, Lavri~eva 16, Maribor,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 71954.
m-959
Po~kar Barbara, Ob ribniku 5, Selnica
ob Dravi, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,{t.
3196. m-949
Prosen Jo‘ef, Gerbi~eva 50, Ljubljana,
vozni{ko dovoljenje, kat. BCEGH, {t.
188659. s-42045
Pugelj Stanislav, Palmejeva ulica 8,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH,
{t. 150524. s-42050
Pukl Janez, Hubadova 2, Vir, Dom‘ale,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 5291.
s-42085
Puri~ Sandi, Samova ulica 27, Ljubljana,
vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH, {t.
181574. s-42069
Ran|elovi~ Sergej, Bevkova 1, Ajdov{~ina, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
S831870. g-42028
Ravnikar Marko, Bregarjeva 13, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH, {t.
70007. s-42154
Reguli~ Danilo, Mirna 7, Umag, potrdilo
za voditelja ~olnov, {t. 02/13-1761/74.
p-42160
Rep Marija, Zg. Duplek 54 b, Spodnji
Duplek, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
96342. m-869
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Riedl Ur{ka, Zrkovska 70, Maribor, spri~evalo 3. letnika III. gimnazije Maribor, letnik 1994. m-892

Smajlovi} Azem, Preglov trg 10, Ljubljana, zavarovalno polico {t. 246480, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-42087
Smolej Kristina, Cesta vstaje 33, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
86526. s-42141
Soder‘nik Suzana, Kardeljeva 57, Maribor, spri~evalo o kon~ani O[ Veljka Vlahovi~a.
Spahi~ Suljo, Aljetova 8, Izola, obrtno
dovolenje, {t. 313-3/93 z dne 20.1.1993.
m-941
Sporn Anton, Topni{ka ulica 14, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
198854. s-42081
Sporn Marija, Topni{ka 14, Ljubljana,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 198889.
s-42082
Sr{en Barbara, Kidri~eva ulica 57, Menge{, diplomo FAGG arhitektura, {t. 1957,izdana leta 1985, na ime Gogala Barbara.
g-42032
Stamej~i~ Gregor, Ul. frankolovskih ‘rtev 15, Celje, spri~evalo 3. letnika Gimnazije Celje, letnik 1993/94. m-909
Stankovi~ Tamara, Zvezda 16, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,{t.
205335. s-42195
Stegel Silvo, Kolodvorska 20, Postojna,
vozni{ko dovoljenje, izdala UE Postojna.
p-42240
Stergar Hauptman Majda, Cesta 24. junija 68, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat.
BGH, {t. 30807. s-42222

Ro‘ac Igor, Pilonova ulica 35, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
194915. s-42184
Robi~ Marjana, Lokravec 38/a, Celje,
spri~evalo 3. letnika Gimnazije Celje, letnik
1993/94. m-898
Rojac Uro{, Ga‘on 63 a, [marje/Koper,
vozni{ko dovoljenje, {t. 29116. g-42172
Rozman Tadej, Raka 68 a, Raka, spri~evalo 3.letnika, izdala Srednja tehni{ka in
zdravstvena {ola Novo mesto leta 1994.
s-42044
Rudolf Marija, Parecag 14, Se~ovlje, zavarovalno polico, {t. 205920. g-42151
Sahiti Ismail, Bor{tnikova ul. 63, Maribor, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t.91915. m-970
Savi} Jernej, Kamnogori{ka cesta 39,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,{t.
186832. s-42013
Sevnik Borut, Zoisova 2, Celje, delovno
knji‘ico. p-42133
Sevnik Borut, Zoisova 2, Celje, spri~evalo. p-42134
Sevnik Damjan, Zabukovica 12/d, Gri‘e, vozni{ko dovoljenje, kat. AGH, {t.
19782. p-42217
Sev{ek Vesna, Bor{tnikova 66, Maribor,
spri~evalo 2. letnika II. gimnazije Maribor,
letnik 1993. m-922
Simoni~ Andrej, Celjska cesta 17, La{ko, spri~evalo o kon~ani O[ , {olsko leto1990/91. g-42106
Simon~i~ Sebastjan, Brinje 7, [entrupert,
spri~evalo O[ Pavla Lunar~ek, letnik 1990.
s-42070
Sirnik Bo{tjan, Gornja Ko{ana 1 a, Ko{ana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
10578. s-42198
Sirotkovi} Marjan, Luke‘i~i 23, Nova
Gorica, vozni{ko dovoljenje, kat. B.
p-42116
Siter Ale{, Pernovo 12/c, @alec, spri~evalo 3. letnika Gimnazije Celje, {olsko leto
1993/94. m-906
Sivka Milena, Jarmovec 12, Dramlje,
vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t. 8320.
p-42142
Skerbi{ Zdenka, Leskovec 77, Pragersko, zaklju~no spri~evalo Gostinske {ole
Maribor, letnik 77/78. m-885
Skok Primo‘, Limbu{ka gaba 30, Limbu{, delovno knji‘ico. m-938
Skrt Jernej, Mrakova 26, Idrija, zavarovalno polico, {t. 0206829. s-42164
Slemen{ek Maja, Blanca 51, Blanca,
spri~evalo 3. letnika Srednje zdravstvene
{ole Celje, {olsko leto 93/94. p-42195
Sluga Jelena, Liminjanska 83, Portoro‘,
spri~evalo 4. letnika in zaklju~no spri~evalo
Gimnazije Ljubljana-Moste, na ime Groznik Jelena. g-42039

Streme~ki Marija Knez, Mejak 51, Bednja, spri~evalo 1.2.in 3. letnika in diplomo
Poklicne kovinarske {ole Maribor. m-914
Strnad Karl, [entilj v Slov. Goricah 118
b, [entilj, zaklju~no spri~evalo Kovinarske
in grafi~ne {ole v Mariboru, letnik 1962.
m-952
Strnad Nadelli Sonja, Sela 5 A, Se‘ana,
zavarovalno polico, {t. 0194795. g-42148
Stupica Andrej, Puhtejeva 10, Ljubljana,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 156770.
s-42062
Su{nik Damjana, ^argova ulica 13, Ljubljana, spri~evalo 3. letnika Srednje {ole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1994.
s-42020
[aus Klemen, Pungart 11, Preddvor, vozni{ko dovoljenje, kat. GH, {t. 45420, izdala
UE Kranj. g-42118
[elih Ivanka, [arhova 8, Slovenske Konjice, zavarovalno polico, {t. 0171667.
g-42107
[eme Franc, Vi{ka cesta 49 B, Ljubljana, vozno karto, {t 1656 - 100 procentna
invalidska. s-42049
[estanj Bo‘o, Markovi~eva 9, Maribor,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 54644duplikat. m-875
[e{ko Toma‘, Ribniki 63, Sevnica, vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH, {t. 6223.
p-42119
[ibila Mitja, Tr‘ec 46/b, Ptuj, potrdilo o
znanju CPP, {t. 8910. m-942
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[krablin Romana, Sp. Weganje 5/a, Roga{ka Slatina, spri~evalo 3. letnika Gimnazije Celje, {olsko leto 1993/94. m-933
[krajner Laura, Besednjakova 3, Maribor, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
95011. m-884
[mid Katja, Vrhe 11, ^em{enik, spri~evalo . p-42161
[penko Anton, Jak~eva ulica 20, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
9542. s-42042
[tajnaher Borut, Gub~eva 18, Bre‘ice,
slu‘beno izkaznico MORS, {t. B 2067.
p-42112
[tamulak Branko, Troblje 41, Slovenj
Gradec, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
10121. p-42224
[tinjek Blanka, ^e~ovlje 59/b, Ravne,
vozni{ko dovoljenje, {t. 12047. p-42164
[topfer Ervin, Pobre‘je 32/a, Videm pri
Ptuju, potrdilo o znanju CPP, {t. 7285.
g-42112
[trukelj Vesna, [empas 169/D, [empas,
letno spri~evalo in zaklju~no spri~evalo 4.
letnika. p-42242
[tulanovi~ Meho, Taborska c. 31, Grosuplje, spri~evalo o zaklju~nem izpitu, {t.
18-32/82. g-42142
[tular Metka, Snakovska c. 1, Kri‘e, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 6079.
g-42132
[umi Sabina, Cankarjeva 8, Kranj, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. S 522979,v
reg. 36434. p-42236
[u{tar Alojzija, Vojsko 7, Vodice, vozni{ko dovoljenje, kat. BGh, {t. 134478.
s-42059
Taurer Ale{, Novo Polje cesta XI 18,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat.
BCEGH, {t. 140667. s-42091
Tav~ar Andreja, Cesta v [martno 7,
Ljubljana, spri~evalo 3. letnika Srednje {ole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1994.
s-42022
Ter‘an Bojan, Zagrad 128, Celje, vozni{ko dovoljenje, {t. 33508. p-42259Tev‘i~ Anton, Lo~ica ob Savinji 54, Polzela, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
319475. p-42150
Tihelj Ivan, [orlijeva ulica 19, Kranj,
vozni{ko dovoljenje, kat. ABCGH, {t. 5061.
s-42180
Ti~ar Klemen, Pasterkova ul. 9, Maribor, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
104775. m-964
Toffanin Marija, Sp. [kofije 91, Koper,
zavarovalno polico, {t. 220697. g-42176
Toman Ur{ka, Jamova cesta 70, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
173764. s-42191
Tom{e Jo‘e, Kopitarjeva 4, Bre‘ice, zavarovalno polico, {t. 264844. p-42274
Tratnik Iztok, Kardeljev trg 11, Velenje,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 25115.
p-42191
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Trinkaus Janko, Go~ova 49, Sveta Trojica, spri~evalo o zaklju~nem izpitu, {t. 4 Poklicne strojne kmetijske {ole, izdano leta
1980. m-962
Turina Silvana, Dobravlje 78/a, Dobravlje, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
579785. g-42139
Turn{ek Branko, [kapinova ul. 2, Celje,
vozni{ko dovoljenje, {t. 36789. p-42266
Udir Ferdinand, Kamna Gorica 64, Kamna Gorica, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. 15384. g-42175
Urankar Mile, Taborje 11 A, La{ko, spri~evalo. p-42226
Urbanc Vladimir, @anova 6, Kranj, zavarovalno polico, {t. 0225691. g-42100
Vajnhandl Petra, @abljek 39 a, Laporje,
spri~evalo 1. letnika Srednje ‘ivilske {ole v
Mariboru. m-945
Valand Ludvik, Mo~na 34, Pernica, zavarovalno polico, {t. 288512. m-924
Vali~ Amanda, Roj~eva ulica 17, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
168946. s-42027
Var‘i~ Milena, Sergeja Ma{ere 3, Koper, vozni{ko dovoljenje, {t. 39453. g-42127
Vdovi~ Tadej, Gradi{ka 172, Pesnica, zaklju~no spri~evalo 3. letnika SKSM[ v Mariboru, letnik 1994. m-899
Velikonja Darko, Pre{ernova 3, Nova
Gorica, delovno knji‘ico. p-42249
Veli~ki Karmen, Bezen{kova 20, Maribor, indeks Ekonomske poslovne fakultete.
m-955
Veselko Borut, Valjevska ul. 13, Maribor, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
32758. m-876
Vida Tomislav, Genterovci, Dobrovnik,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 9344.
p-42206
Vidakovi~ Zoran, Rusjanov trg 10, Ljubljana, delovno knji‘ico. s-42189

Viden{ek Romana, Opekarni{ka 12, Celje, vozni{ko dovoljenje, kat. B, {t. 35419.
p-42183
Vidmar Anton, Otlica 87 a, Ajdov{~ina,
vozni{ko dovoljenje, kat. ABCEFGH, {t. S
465082, izdala UE Ajdov{~ina. g-42031
Vizinger Lu~ka, Borova vas 25, Maribor, spri~evalo 4. letnika in zaklju~no spri~evalo Srednje administrativne {ole v Mariboru, letnik 1972. m-913
Volaj Branko, Stranska vas 44 a, Novo
mesto,
vozni{ko
dovoljenje,
kat.
ABCEGH,{t. 449. s-42080
Volk Marko, Tomin~eva 15, Solkan, delovno knji‘ico. p-42189
Vrbek Jo‘ica, Slovenska 38, Maribor,
spri~evalo o zaklju~nem izpitu SC tiska in
papirja Ljubljana, izdano leta 1973. m-969
Vre~ko Petra, Delavsko naselje 31, Maribor, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t.103721. m-961
Vrhovec Drago, Male lese 3, Krka, vozni{ko dovoljenje, kat. BCEFGH, {t. 5844.
s-42185
Vujadinovi} Maja, Vo{njakova ulica 5,
Ljubljana, indeks Vi{je Upravne {ole v
Ljubljani. s-42009
Weber Tiberij, Majnci 17, Se‘ana, diplomo Gozdarske srednje {ole v Postojni,
izdano leta 1989. s-41008
Weiss Ale{, Na produ 17, Kamnica, vozni{ko dovoljenje, kat. BGCEH, {t. 61738.
m-883
Weiss Matja‘, Podgorska ul. 10, Ko~evje, vozni{ko dovoljenje, {t. 7457. g-42166
Zajc Franc, Kvedrova 16, Ljubljana,
pooblastilo za radiotelefonista z omejenim
pooblastilom, {t. 02/09-1401/85-94. s-42077
Zaker{nik Samo, Tom{i~eva 47, Velenje, vozni{ko dovoljenje, kat. BCGH, {t.
15596. p-42109
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Zak{ek Stanislav, [marska cesta 6, Sevnica, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t.
5230. p-42194
Zavir{ek Alojzij, Ponova vas 11, Grosuplje, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t.9408. s-42186
Zdionica Ismet, Kamna gorica 62, Kamna Gorica, vozni{ko dovoljenje. g-42122
Zgoznik Robert, [trekljeva 58, Maribor,
diplomo SKSM[ Maribor, letnik 1985.
m-948
Zidovnik Vinko, Leskovec, Pragersko,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 14121.
g-42024
Zlati~ \ulija, Liminjanska 89, Lucija,
Portoro‘, spri~evalo 3. in 4. letnika. g-42034
Zorko Bo‘idar, Kregarjeva ul. 1, Bre‘ice, vozni{ko dovoljenje, kat. ABFGH,
{t.7740. p-42196
@inko Ljudmila, [erovinci 45, Ivanjkovci, vozni{ko dovoljenje. p-42230
@itek Avgu{tin, Generala Maistra 1,
Murska Sobota, vozni{ko dovoljenje, {t.
1932. p-42174
@itnik Matja‘, Melikova ulica 25, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH, {t.
67182. s-42094
@lindra Vojko, Samostanska 12, Kamnik, vozni{ko dovoljenje, kat. ABFGH, {t.
309, izdala SO Kamnik. s-42041
@oher Iztok, Barvarska 3, Maribor, spri~evalo o kon~ani O[ Borcev za severno mejo, letnik 1981. m-871
@unko Metka, Kosarjeva ul. 58, Maribor, spri~evalo 2. letnika I. gimnazije Maribor, letnik 1976. m-881
@unko Metka, Kosarjeva ul. 58, Maribor, spri~evalo O[ Bojan Ilih v Mariboru.
m-880
@uran Janez, [trekljeva 36, Maribor,
vozni{ko dovoljenje, kat. B, {t. 79801.
m-893

KNJIGE IN PRAVNI PRIRO^NIKI
Dr‘avna ureditev:
10236 prof. dr. Ivan Kristan, prof. dr. Ciril Ribi~i~, prof. dr. Franc Grad, doc. dr. Igor Kau~i~:
DR@AVNA UREDITEV SLOVENIJE – 1994, cena 2415 SIT
10232 doc. dr. Igor Kau~i~: REFERENDUM IN SPREMEMBA USTAVE – 1994, cena 2310 SIT
10263 prof. dr. Albin Igli~ar: ZAKONODAJNO ODLO^ANJE – 1994, cena 3150 SIT

Uprava:
10022 Slobodan Rako~evi~ in mag. Peter Beke{: DR@AVNA UPRAVA, vloga, polo‘aj, organizacija,
poslovanje – 1994, cena 1995 SIT
10145 dr. Vilko Androjna: UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR – 1992, cena 2100 SIT
10033 mag. Truda Neme{: OSNOVE UPRAVNEGA POSTOPKA IN UPRAVNEGA SPORA – 1990,
cena 1575 SIT
10158 prof. dr. Tone Jerov{ek: PRAVNOMO^NOST KONKRETNIH UPRAVNIH AKTOV – 1992,
cena 1365 SIT
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BAN^NI IN MONETARNI PREDPISI
(1. in 2. zvezek)
–
–
–
–

so najbolj popolna zbirka
ban~nih in monetarnih predpisov,
predpisov o vrednostnih papirjih,
predpisov o investicijskih skladih in dru‘bah za upravljanje,
predpisov Agencije RS za pla~ilni promet, nadzorovanje in informiranje in vrste drugih finan~nih
predpisov.

OB[IRNO STVARNO KAZALO
Vsi predpisi, ki so bili spremenjeni ali dopolnjeni, so objavljeni v neuradno pre~i{~enih besedilih s
to~nimi podatki, od kdaj veljajo posamezne spremembe oziroma dopolnitve predpisov.
Zbirka ni namenjena le bankam, hranilnicam in drugim finan~nim organizacijam (revizijskim hi{am,
finan~nim revizorjem, raznim finan~nim skladom, borznim hi{am in borznim posrednikom, poobla{~enim
investicijskim dru‘bam itd.), ampak tudi in predvsem gospodarskim dru‘bam, ki te predpise vsak dan
potrebujejo pri svojem delu oziroma poslovanju.
Predpisi so zbrani v plasti~nih ovitkih z mehanizmom, ki omogo~a vlaganje novih oziroma zamenjavo
spremenjenih in dopolnjenih predpisov.
Nove, spremenjene in dopolnjene predpise po{iljamo trimese~no, vendar razmi{ljamo, da bi ta rok
skraj{ali, ~e se bo pove~alo {tevilo novih predpisov.

Cena (z vsemi dosedanjimi spremembami in dopolnitvami)
16.380 SIT z davkom.
Ali imate v va{i strokovni knji‘nici naslednji zbirki predpisov, ki vam bodo v veliko pomo~ pri va{em
delu:

ZUNANJETRGOVINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
cena 10.122 SIT

CARINSKI PREDPISI
1. in 2. zvezek – v pripravi, sprejemamo prednaro~ila.
Tudi ti predpisi so zbrani v plasti~nih ovitkih z mehanizmom, ki omogo~a vlaganje novih oziroma
zamenjavo spremenjenih in dopolnjenih predpisov.

Naro~ila sprejema ^Z URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p. 379/VII.
Po{ljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse na{e publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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URADNI LIST
NA ELEKTRONSKEM MEDIJU
Pospe{enemu razvoju informacijskih tehnologij sledi tudi Uradni list RS. Najprej je bila
uvedena tak{na priprava za tisk, ki omogo~a, da je celotna {tevilka pripravljena, urejana in
stavljena v elektronski obliki. Kot samoumevna se pojavlja dilema, v tak{ni obliki (elektronski) vsebino UL tudi distribuirati tistim, ki so za to zainteresirani.
Med tremi mo‘nostmi (diskete, CD-ROMi, on-line) se kot realni pojavljata (slednji) dve.
Uradni list bo prvi~ iz{el na CD-ROMu v za~etku leta 1996, na njem pa bo celotna
vsebina letnika 1995. Kasneje bodo CD-ROMi izhajali pogosteje, predvidoma mese~no.
Uradni list prou~uje tudi mo‘nost sprotnega (on-line) izhajanja, tako da ga bodo naro~niki
lahko prebirali s pomo~jo ra~unalnika, modema in ustrezne komunikacijske povezave
(telefonska linija, Internet itd.). Kot prva stopnja (prakti~ni preizkus poteka ‘e drugo leto)
je bila uvedena sprotna (on-line) uporaba razglasnega dela uradnega lista (javni razpisi,
razpisi delovnih mest, privatizacijski programi, ste~aji). Baza je name{~ena na Pravnem in
poslovnem informacijskem sistemu IUS-INFO, uporablja pa se na naslednji na~in:

SPROTNI (ON-LINE) DOSTOP DO RAZGLASNEGA
DELA URADNEGA LISTA RS
Razglasni del UL (javni razpisi, razpisi delovnih mest, programi lastninskega preoblikovanja, in ste~aji) je dosegljiv tudi sprotno (on-line) na Pravnem in poslovnem informacijskem sistemu IUS-INFO, in sicer od 15. ure dalje na dan izida posamezne {tevilke
uradnega lista.
Na~in dostopa: s katerimkoli komunikacijskim programom je potrebno poklicati na telefonsko {tevilko 090-7230. Ob prijavi je potrebno DVAKRAT (kot uporabni{ko ime in kot
geslo) vnesti ~rki “ul”. V terminalskem na~inu uporabe so dostopni menuji in sprotna
pomo~. Uporabnikom se manipulativni stro{ki vzdr`evanja baze zara~unavajo tako, da
TELEKOM obra~unava po 156 SIT za vsako minuto vzpostavljene telefonske zveze. Od
septembra 1995 naprej bo mo`no nabaviti tudi poseben program, s katerim bo mogo~e z
enim klikom na mi{ko spro`iti samodejen prenos podatkov npr. o (zadnjih) javnih razpisih
do uporabnikovega ra~unalnika.
Podrobne informacije: tel., faks (061) 371-473, 16-12-464, e-mail: ul@ius-software.si
^Z Uradni list RS
Ljubljana, Slovenska 9

Izdaja ^asopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vev~e

