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Razglasni del z dne 28. julija 1995

Razglasi in objave
Postavitev
stalnega sodnega tolma~a
[t. 756/315/94
Ob-1854
Prof. Mladen Feketija, stalno prebivali{~e Celje, Spominska ulica 23, je bil z odlo~bo Ministrstva za pravosodje, {t. 756/315/
94 z dne 11. 7. 1995, imenovan za sodnega
tolma~a za hrva{ki jezik za neomejen ~as in
za celotno Republiko Slovenijo.

Evidenca statutov
sindikatov
[t. 028-05/95-05/JG
Ob-1852
Temeljni akt –Pravila sindikata delavcev Mestne ob~ine Ljubljana in Upravne
enote Ljubljana, Izpostava Moste-Polje,
Proletarska c. 1, Ljubljana, se z dnem 26.
6. 1995 hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1,
Ljubljana in so vpisana v evidenci statutov
pod zap. {t. 103.
[t. 141-10-009/95-0800 11
Ob-1856
Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te
odlo~be, hrani statut z nazivom Pravila sindikata Univerzitetne knji‘nice Maribor, ki
so ga sprejeli ~lani sindikata na zboru dne
16. 6. 1995 z imenom sindikata: Sindikat
delavcev v vzgojni, izobra‘evalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – Sindikat
Univerzitetne knji‘nice Maribor in sede‘em v Gospejni ul. 10, Maribor.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
{t. 9 z dne 18. 7. 1995.

Sodni register
Prenehanje dru`b po skraj{anem
postopku in izbris iz sodnega registra
LJUBLJANA
Rg-17956
Okro‘no sodi{~e v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, Ljubljana, je s sklepom Srg {t. 94/05924, dne 13. 4. 1995, pod
{t. vlo‘ka 1/21200/00 izbrisalo iz sodnega

registra tega sodi{~a prenehanje dru‘be po
skraj{anem postopku s temile podatki:
Firma: MEDIJUS, storitveno, posredni{ko in trgovsko podjetje, d.o.o., Cesta
talcev 11, Medvode
Skraj{ana firma: MEDIJUS, d.o.o.,
Medvode
Pravno org. oblika: dru‘ba z omejeno
odgovornostjo
Sede‘: Medvode, Cesta talcev 11
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Us Jurij, Medvode, Cesta
talcev 11, izstop 3. 5. 1994, vlo‘ek: 100.000,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebe poobla{~ene za zastopanje: zastopnik Us Jurij in Us Dimitrij, oba iz Medvod, Cesta talcev 11, razre{ena 3. 5. 1994.

Razglasi sodi{~
Pri navedenih sodi{~ih te~e postopek,
da se razglasijo za mrtve osebe, ki so
pogre{ane.
Pogre{ance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem ‘ivljenju, naj to javijo sodniku in za~asnemu skrbniku oziroma predlagatelju v
roku treh mesecev po objavi oglasa, ker
bo sicer sodi{~e po preteku tega roka
pogre{anca razglasilo za mrtvega.
N 106/95
R-121
Lado Leskovic, roj. 31. 1. 1921 v Ljubljani je pogre{an (na predlog Jo‘ice Magister, ki jo zastopa Stane [trbenk, Mal~i Beli~eve 69, Ljubljana).
Okrajno sodi{~e v Ljubljani
dne 18. 5. 1995

Oklici dedi~em
D 774/94
R-154
Marija Miheli~, roj. 18. 1. 1869, z zadnjim prebivali{~em v Vojniku 17, je 23. 5.
1955 umrla.
Na podlagi dolo~ila 206. ~l. zakona o
dedovanju poziva sodi{~e vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dedi{~ine na podlagi zakona po zgoraj navedeni zapustnici, da se
priglasijo pri tem sodi{~u v roku enega leta
po objavi tega oklica.
^e se morebitni dedi~i ne bodo priglasili, bo sodi{~e opravilo in zaklju~ilo zapu{~inski postopek tako, da bo {telo, da zapustnica ni imela sorodnikov, ki bi pri{li v po{tev kot zakoniti dedi~i.
Okrajno sodi{~e v Celju
dne 19. junija 1995

Leto V

Oklici o skrbnikih in razpravah
I P 36/95
R-123
To sodi{~e v pravdni zadevi to‘e~e stranke Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Republi{ka uprava za javne prihodke,
Izpostava Ljubljana–Be‘igrad, ki jo zastopa
Javno pravobranilstvo RS, Miklo{i~eva 24,
Ljubljana, zoper to‘eno stranko Karapetrovi~ Gospo, Cesta v Pe~ale 48, Ljubljana in
Karapetrovi~ Dragoljuba, naslov isti, zaradi
ugotovitve ni~nosti darilne pogodbe, dne 18.
5. 1995 sklenilo:
na podlagi dolo~ila 5. to~ke 84. ~l. ZPP
se drugoto‘eni stranki Dragoljubu Karapetrovi~u, sedaj v tujini, postavi za~asna zastopnica Martina Erzin, strokovna sodelavka pri tem sodi{~u, ki bo zastopala drugoto‘eno stranko v pravdni zadevi opr. {t. I P
36/95 tega sodi{~a vse dokler drugoto‘ena
stranka ali njen poobla{~enec ne nastopi
pred sodi{~em oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporo~ili sodi{~u, da je postavil
skrbnika.
Okro‘no sodi{~e v Ljubljani
dne 18. 5. 1995
II P 608/95
R-134
To sodi{~e je po sodnici Martini @or‘, v
pravdni zadevi to‘e~e stranke Zore ^an~ar,
Milana Majcna 21, Ljubljana, proti to‘eni
stranki Vinku ^an~arju, Studenci, 74273 Banja Luka, SO Tesli~, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve otroka in pla~evanja
pre‘ivnine, dne 17. 5. 1995 sklenilo:
na podlagi dolo~ila 5. to~ke 2. odstavka
84. ~l. zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) se to‘eni stranki: Vinku
^an~arju, Studenci, 74273 Banja Luka, SO
Tesli~ postavlja za~asna zastopnica Martina
Erzin, strokovna sodelavka tukaj{njega sodi{~a, ki bo zastopala to‘eno stranko v
pravdni zadevi II P 608/95 vse dokler to‘ena stranka ali njen poobla{~enec ne nastopi
pred sodi{~em oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporo~i sodi{~u, da je postavil skrbnika.
Okro‘no sodi{~e v Ljubljani
dne 17. 5. 1995
II P 1109/95
R-137
To sodi{~e je po predsednici senata, sodnici Nini Betetto, v pravdni zadevi to‘e~e
stranke Sofije Pa{ali}, Prijateljev trg 13,
Ribnica, ki jo zastopa Mojca Dvor{ek, odvetnica iz Ljubljane, proti to‘eni stranki Nijazu Pa{ali}u, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve otrok in pla~evanja pre‘ivnine, dne 26. 6. 1995 sklenilo:
na podlagi dolo~ila 4. to~ke 2. odstavka
84. ~l. zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) se to‘eni stranki Nijazu Pa{ali}u, naslov neznan postavlja za~asna zastopnica Martina Erzin, strokovna sodelavka tukaj{njega sodi{~a, ki bo zastopala to‘eno stranko v pravdni zadevi II P 1109/95
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vse dokler to‘ena stranka ali njen poobla{~enec ne nastopi pred sodi{~em oziroma dokler skrbstveni organ ne sporo~i sodi{~u, da
je postavil skrbnika.
Okro‘no sodi{~e v Ljubljani
dne 26. 6. 1995
P 157/95
R-139
To sodi{~e je na podlagi 84/4. ~lena ZPP
postavilo to‘eni stranki Zagorac Gordani v
pravdnem postopku to‘e~e stranke @agar
Milenka zaradi spremembe odlo~itve o varstvu in vzgoji mladoletnih otrok v smislu
78/4. ~lena ZZZDR, za za~asno zastopnico
Andrejo Klinec Cajhen, pripravnico pri Vi{jem sodi{~u v Kopru.
Zastopnica bo zastopala to‘enko v postopku vse dotlej, dokler to‘enka ali njen
poobla{~enec ne nastopi pred sodi{~em.
Okro‘no sodi{~e v Novi Gorici
dne 14. 7. 1995
P 151/94
R-140
To sodi{~e je v pravdni zadevi to‘e~e
stranke Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, obmo~na enota Celje, zoper to‘eno
stranko Kova~ Jo‘eta, Brdce 29, Dol pri
Hrstniku zaradi pla~ila 374.391 SIT, na podlagi dolo~ila 84. ~lena ZPP sklenilo:
to‘eni stranki Kova~ Jo‘etu, prijavljenem na naslovu Brdce 29, Dol pri Hrastniku, se postavi za~asnega zastopnika Tur{i~
Majdo, ekonomski tehnik, stan. Loke 34 Trbovlje, zaposlena pri Okrajnem sodi{~u v
Trbovljah.
Za~asni zastopnik bo zastopal to‘eno
stranko, dokler to‘ena stranka ne bo nastopila pred sodi{~em oz. dokler ji skrbstveni
organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodi{~e v Trbovljah
dne 29. 6. 1995

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 44 – 28. VII. 1995

1. To‘eni stranki Zeqaj Gzimu se kot za~asna zastopnica postavi Silva @i~kar (tusodna uslu‘benka), Veliki Kamen 16, Koprivnica.
2. Za~asna zastopnica bo v postopku zastopala to‘eno stranko vse dotlej, dokler ne
bo sama ali njen poobla{~enec nastopil pred
sodi{~em oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporo~i sodi{~u, da je postavil skrbnika.
Okro‘no sodi{~e v Kr{kem
dne 23. 6. 1995

1. Ste~ajni posotopek nad ste~ajnim
dol‘nikom GEMEX, d.o.o., Trgovinsko,
proizvodno in storitveno podjetje Maribor, Na Soseski 8 se zaklju~i, saj premo‘enje iz ste~ajne mase ne zado{~a niti za stro{ke ste~ajnega postopka.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki prito‘ijo v 15 dneh po tej objavi.
Okro‘no sodi{~e v Mariboru
dne 13. 7. 1995

Amortizacije
N 53/95
R-138
To sodi{~e je v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Cerovac Dragice, Koper,
Kvedrova 3, zaradi amortizacije listine sklenilo:
uvede se postopek za amortizacijo – obveznice {t. A 93 0162, izdane dne 12. 5.
1993, s strani podjetja Luka Koper, p.o.,
Koper, na ime Cerovac Dragica in znesek
72.114,50 SIT.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodi{~e v Kopru
dne 14. 7. 1995

Ste~ajni postopki
in likvidacije
St 89/94
S-298
To sodi{~e je s sklepom St 89/94 dne 4.
7. 1995 za~elo in zaklju~ilo ste~ajni postopek nad dol‘nikom MAM TRADE, d.o.o.,
Dunajska 21, Ljubljana.
Po pravnomo~nosti sklepa se odredi izbris navedenega dol‘nika iz sodnega registra.
Okro‘no sodi{~e v Ljubljani
dne 14. 7. 1995

II P 121/92
R-141
To sodi{~e je na sodniku Bojanu Brezniku, v pravdni zadevi to‘e~e stranke MIN-C,
Dru‘ba za turizem, trgovino in ra~unalni{tvo, d.o.o., Ljubljana, Suhadol~anova 48,
proti to‘eni stranki Du{ki Lorbek, Ljubljana, Bratov{eva plo{~ad 38, zaradi pla~ila
18.520 DEM v tolarski protivrednosti
(824.140 SIT) sklenilo:
na podlagi dolo~ila 4. to~ke 2. odst. 84.
~lena ZPP se to‘eni stranki Du{ki Lorbek,
Bratov{eva plo{~ad 38, postavlja za~asna
zastopnica Polona Marjeti~-Zemlji~, strokovna sodelavka tukaj{njega sodi{~a, ki bo
zastopala to‘eno strank v pravdni zadevi II
P 121/92 vse dokler to‘ena stranka ali njen
poobla{~enec ne nastopi pred sodi{~em oziroma dokler skrbstveni organ ne sporo~i sodi{~u, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodi{~e v Ljubljani
dne 3. 7. 1995

St 13/94
S-299
To sodi{~e je v ste~ajnem senatu, ki ga
sestavaljajo sodnik Matja‘ [tok, kot predsednik senata in sodnica Nevenka Senkovi~
ter sodnica Breda Kolari~-Lah kot ~lanici
senata, v ste~ajni zadevi zoper TP RAINBOW, d.o.o., Maribor, na seji senata dne
13. 7. 1995 sklenilo:
1. Ste~ajni postopek nad ste~ajnim dol‘nikom TP RAINBOW, d.o.o., Maribor, se
zaklju~i, saj premo‘enje iz ste~ajne mase ne
zado{~a niti za stro{ke ste~ajnega postopka.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu
RS.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki prito‘ijo v 15 dneh po tej objavi.

P 90/95
R-156
To sodi{~e je po predsednici senata sodnici Pavlini ^epin v pravdni zadevi to‘e~e
stranke Zeqaj Rozalije, Mikote 10, Raka, ki
jo zastopa odv. Pavlin Boris, zoper to‘eno
stranko Zeqaj Gzima, neznanega bivali{~a
zaradi razveze zakonske zveze s sklepom z
dne 22. 6. 1995 sklenilo:

St 40/94
S-300
To sodi{~e je v ste~ajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matja‘ [tok, kot predsednik senata in sodnica Nevenka Senkovi~
ter sodnica Breda Kolari~-Lah, kot ~lanih
senata, v ste~ajni zadevi zoper GEMEX,
d.o.o., Trgovinsko-proizvodno in storitveno
podjetje Maribor, na seji senata dne 13. 7.
1995 sklenilo:

St 30/93
S-301
To sodi{~e razpisuje IV. narok za preizkus upni{kih terjatev v ste~ajni zadevi Kovinsko gradbeno podjetje Monter Polj~ane – v ste~aju dne 18. 9. 1995 ob 9. uri soba
410 tukaj{njega sodi{~a.
St 1/94
S-302
I. To sodi{~e je s sklepom opr. {t. St 1/94
dne 14. 7. 1995 za~elo likvidacijski postopek nad likvidacijskim dol‘nikom DRAGOCO, d.o.o., di{ave in arome Maribor.
Odslej firma glasi DRAGOCO, d.o.o.,
di{ave in arome Maribor – v likvidaciji.
II. Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje Vera Zavrl, dipl. ek., zaposlena v podjetju Rubikon, d.o.o., Maribor, Kalohova 24.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica, in sicer v dveh
izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dol‘niki se pozivajo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v likvidacijski masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 13.
10. 1995 ob 9. uri, soba 404 tukaj{njega
sodi{~a.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukaj{njega sodi{~a dne 14. 7. 1995.
Okro‘no sodi{~e v Mariboru
dne 14. 7. 1995
St 23/95
S-303
To sodi{~e objavlja v ste~ajni zadevi pod
opr. {t. St 23/95 sklep z dne 19. 7. 1995:
I. Za~ne se ste~ajni postopek nad dol‘nikom LIBELA ITPO, industrijsko tehtanje in procesna oprema, d.o.o., Celje,
Opekarni{ka 2.
II. Za ste~ajnega upravitelja se imenuje
Bernard Poljanec, Kopitarjeva 7, Celje.
III. Odredi se objava za~etka ste~ajnega
postopka na oglasni deski sodi{~a in v Uradnem listu RS ter vpis za~etka ste~ajnega
postopka v sodni register pri tem sodi{~u.
IV. Dol‘nike pozivamo, naj brez odla{anja poravnajo svoje dolgove ste~ajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve ste~ajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vlo‘iti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano takso.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. oktobra 1995 ob 9. uri v sobi {t. 106/I
tuk. sodi{~a.
VI. Oklic o za~etku ste~ajnega postopka
se nabija na oglasno desko sodi{~a dne 19.
7. 1995.
Okro‘no sodi{~e v Celju
dne 19. 7. 1995
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St 15/94
S-304
I. To sodi{~e je s sklepom opr. {t. St 15/
94, z dne 18. 7. 1995 za~elo postopek prisilne poravnave nad dol‘nikom LESNA, Tovarna pohi{tva Prevalje, d.o.o., Prevalje
– v ste~aju ter odredilo imenovanje upni{kega odbora v sestavi:
– LESONIT, p.o., Nikole Tesla 11, Ilirska Bistrica,
– LESNA @AGA OTI[KI VRH, d.o.o.,
[entjan 143,
– HELIOS, d.o.o., Dom‘ale,
– LESNA @AGA MISLINJA, d.o.o., Mislinja,
– GUNTHER ERICH, Dobja vas 158,
Ravne na Koro{kem, kot delavski zaupnik.
II. Dol‘nosti upravitelja prisilne poravnave bo opravljal ste~ajni upravitelj Albin
Puclin, odvetnik iz Maribora, Sodna ulica
24.
III. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukaj{njega sodi{~a dne 18. 7. 1995.
Okro‘no sodi{~e v Slovenj Gradec
dne 18. 7. 1995

Dodatne informacije lahko dobijo upravi~enci vsak delovni dan na sede‘u podjetja, ali po telefonu 065/73-511.
SGP Zidgrad, Idrija

– zamenjavo eventualnih prese‘nih lastni{kih certifikatov oziroma potrdil,
– gotovino,
– obra~unanim, toda ne izpla~anim delom pla~e po poravnavi davkov in prispevkov iz pla~e, ~e se zaposleni s tem strinja,
– vpla~ili v podjetje za nakup delnic pred
preoblikovanjem,
– zamenjavo obveznic ali drugih vrednostnih papirjev za delnice, ~e se tako odlo~i imetnik vrednostnega papirja.
Delnice, ki jih podjetje odkupi od Sklada
Republike Slovenije za razvoj v korist udele‘encev programa notranjega odkupa in se
vpla~ujejo na na~in iz prej{njega odstavka
razen na~ina iz prve alinee, so navadne delnice prve emisije z oznako da C, ki:
– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja v skladu
s pravili programa notranjega odkupa, v primeru takoj{njega odkupa vseh delnic pa pravico do upravljanja, tako da vsaka delnica
nosi en glas,
– dajejo sorazmerno pravico do dividende potem, ko so, ~e so, izpla~ane dividende
na prednostne delnice,
– imajo nominalno vrednost 20.000 SIT,
– so neprenosljive izven programa notranjega odkupa za ~as trajanja programa
notranjega odkupa, razen z dedovanjem,
– so prenosljive v okviru programa notranjega odkupa med udele‘enci notranjega
odkupa,
– dajejo ob ste~aju ali likvidaciji podjetja pravico do popla~ila sorazmernega dela
iz ostanka ste~ajne oziroma likvidacijske
mase po popla~ilu prednostnih delni~arjev.
V primeru, da upravi~enci za kupnino v
programu notranjega odkupa delnic uporabijo eventualne prese‘ne lastni{ke certifikate oziroma potrdila, se ustrezno {tevilo
navadnih delnic prve emisije z oznako C
zamenja za ustrezno {tevilo navadnih delnic
prve emisije razreda D, ki imajo enake lastnosti kot delnice z oznako C, razen da:
– so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem,
– po preteku dveh let od izdaje so neprenosljive izven programa notranjega odkupa
za ~as trajanja programa notranjega odkupa, razen z dedovanjem,
– po preteku dveh let od izdaje so prenosljive v okviru programa notranjega odkupa med udele‘enci notranjega odkupa.
Prodajna cena za delnico ob upo{tevanju
50% popusta je 12.500 SIT in se za vpla~ilo
v gotovini revalorizira z indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva odkupa od Sklada RS za razvoj.
Podjetje uredi organizacijo programa notranjega odkupa s pravili, ki jih sprejmejo
vsi udele‘enci programa notranjega odkupa
ob vpisu in vpla~ilu delnic.
V primeru, da upravi~enci na podlagi
prvega odstavka vpla~ajo znesek kupnine,
ki presega dolo~en limit za notranji odkup
delnic, bo podjetje vpla~ane zneske ustrezno zni‘alo v skladu s 6. odstavkom 32. ~lena uredbe.
^e v dolo~enem roku upravi~enci niso
vpla~ali vseh delnic, ki jim pripadajo, imajo
upravi~enci pravico do vpla~ila sorazmernega dela nevpla~anih delnic v naknadnem
roku 15 dni. ^e tudi v naknadnem roku
delnice niso v celoti vpla~ane, udele‘enci

St 195/93
S-305
To sodi{~e je s sklepom St 195/93 dne
19. 7. 1995 za~elo ste~ajni postopek nad
dol‘nikom EMONA IPKO, d.o.o., Kamnik pod Krimom 142, Preserje.
Za ste~ajnega upravitelja se imenuje Peter Kav~i~ iz Ljubljane.
Za~etek ste~aja se objavi na sodni deski
tega sodi{~a in v Uradnem listu RS ter vpi{e
v sodni register.
Dol‘nike pozivamo, da svoje dolgove
poravnajo ste~ajni masi. Upniki se pozivajo, da prijavijo svoje terjatve ste~ajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vlo‘iti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Okro‘no sodi{~e v Ljubljani
dne 19. 7. 1995

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
[t. 22/95
La-823
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 Ur. l. 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 delavnik od
12. do 15. ure.

La-824
Lesnina in‘eniring, podjetje za projektiranje, gradnjo in opremo objektov,
p.o., Ljubljana, Parmova 53, v okviru programa lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odlo~bo {t. 198/94-AS z dne 24. 5.
1994, v skladu z dovoljenjem {t. 198/95-AS
z dne 18. 7. 1995 objavlja sklep o podalj{anju roka za izvedbo drugega kroga interne
razdelitve in notranjega odkupa v okviru
programa lastninskega preoblikovanja podjetja Lesnina in‘eniring, podjetje za projektiranje, gradnjo in opremo objektov, p.o.,
Ljubljana, Parmova 53.
6. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
6.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse upravi~ence (zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence), da
do 22. 8. 1995 predlo‘ijo lastni{ke certifikate oziroma potrdila v zameno za delnice
interne razdelitve.
V primeru, ~e ostane del delnic nerazdeljen, bo podjetje za preostanek po 22. 8.
1995 naredilo interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane zaposlenih s pozivom na zamenjavo lastni{kih certifikatov v roku 10 dni
po objavi. Preostanek delnic do 20%, ki ne
bo razdeljen niti na ta na~in, bo podjetje v
skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju preneslo na Sklad Republike Slovenije za razvoj. O vrsti delnic, ki bodo prene{ene, bo odlo~al organ upravljanja.
V primeru, da bo predlo‘enih lastni{kih
certifikatov oziroma potrdil ve~, kot je razpolo‘ljivih delnic, namenjenih za interno
razdelitev, se bodo prese‘ni lastni{ki certifikati oziroma potrdila uporabili za notranji
odkup.
Delnice za interno razdelitev so navadne
delnice prve emisije z oznako B, ki:
– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo sorazmerno pravico do dividende potem, ko so, ~e so, izpla~ane dividende
na prednostne delnice,
– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nomialno vrednost 20.000 SIT,
– dajejo ob ste~aju ali likvidaciji podjetja pravico do popla~ila sorazmernega dela
iz ostanka ste~ajne oziroma likvidacijske
mase po popla~ilu prednostnih delni~arjev.
Prodajna cena za delnico je 25.000 SIT.
Podjetje vodi razdeljene za~asnice za
delnice interne razdelitve v dematerializirani obliki na ra~unih posameznih upravi~encev in za~asnic upravi~encem ne bo razdeljevalo.
6.2 Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse upravi~ence (zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence), da
do 22. 8. 1995 z vpla~ilom pristopijo k programu notranjega odkupa.
Upravi~enci bodo delnice lahko
vpla~ali z:
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programa dolo~ijo novi rok trajanja in dinamiko notranjega odkupa ali pa sklenejo, da
se program prekine ali kon~a.
Podjetje vodi odkupljene delnice v dematerializirani obliki na ra~unih posameznih udele‘encev notranjega odkupa in za~asnic ne bo razdeljevalo.
7. V interni razdelitvi in notranjem odkupu, ko se bodo delnice zamenjevale za
lastni{ke certifikate in ko bo prihajalo do
prese‘kov, se bo pri mejnem nedoseganju
nominalne vrednosti delnice upo{tevalo zaokro‘evanje (do vklju~no 10.000 SIT upravi~encu ne pripada nova delnica, nad 10.000
SIT pa mu pripada). Kolikor se tudi pri uporabi tega kriterija ne bodo mogle razdeliti
vse delnice, se bo enak princip upo{teval v
drugem krogu zaokro‘evanja, kjer bodo sodelovali le tisti upravi~enci, ki v prvem krogu niso pri{li do dodatne delnice.
8. Delnice interne razdelitve in notranjega odkupa bodo upravi~enci vpla~evali v
prostorih finan~no-ra~unovodske slu‘be
podjetja v 30-dnevnem prekluzivnem roku
od dne objave tega poziva v ~asniku Slovenec vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
9. Dosedanji vpisi in vpla~ila, ki so jih
upravi~enci interne razdelitve in notranjega
odkupa vpla~ali na podlagi prvega poziva,
objavljenega dne 20. 1. 1995 v ~asniku Slovenec, ostanejo v celoti v veljavi in upravi~encem ni potrebno vpisa in vpla~ila ponoviti, razen ~e ‘elijo vpisati in vpla~ati dodatne delnice.
10. Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju
podjetja lahko upravi~enci dobijo vsak delovni dan od 8. do 14. ure pri Stanetu Svetli~u, tel. 061/319-895.
Lesnina in‘eniring, p.o.,
Ljubljana
[t. 01-123/2
La-825
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja dru‘benega podjetja Gorjanci,
Mednarodno podjetje za prevoz blaga in potnikov, d.o.o., Stra‘a, ki ga je z odlo~bo {t.
LPS-0688/94-BJ ter LPS-1671/95-BJ, z dne
5. 7. 1995 odobrila Agencija za prestrukturirnaje in privatizacijo ter v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij,
podjetje Gorjanci, servisna dejavnost, servisiranje tovornih in osebnih vozil ter avtobusov, d.o.o., Vavta vas 36, Stra‘a, objavlja
program lastninskega preoblikovanja.
1. Firma in sede‘: Gorjanci servisna dejavnost, servisiranje tovornih in osebnih
vozil ter avtobusov, d.o.o., Vavta vas 36,
Stra‘a.
2. Mati~na {tevilka: 5828252
3. Dejavnost: prete‘na dejavnost je popravilo in vzdr‘evanje cestnih motornih vozil.
4. Pravna oblika organiziranosti je sedaj: podjetje z omejeno odgovornostjo je v
100% dru‘beni lasti. Podjetje je vpisano v
sodni register pravnih oseb pri Okrajnem
sodi{~u v Novem mestu pod {t. Srg 124/94.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala lastninsko preoblikovanega podjetja:
– Sklad RS za razvoj 20%,
– Slovenski od{kodninski sklad 10%,
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 10%,
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– upravi~enci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravi~enci iz naslova notranjega odkupa 40%.
6. Na~in oziroma kombinacija na~inov
lastninskega preoblikovanja dru‘benega kapitala:
– prenos na Sklad RS za razvoj 20% dele‘ev,
– prenos na Slovenski od{kodninski
sklad 10% dele‘ev,
– prenos na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 10% dele‘ev,
– interna razdelitev 20% dele‘ev,
– notranji odkup 40% dele‘ev.
7. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu dele‘ev
7.1 Interna razdelitev:
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave tega oglasa v Delu in
poziva predlo‘ijo svoje lastni{ke certifikate
v zameno za delnice ter tako sodelujejo pri
interni razdelitvi dele‘ev.
Udele‘encem bodo izdana potrdila oziroma za~asnice. Rok je prekluziven. Upravi~enec, ki zamudi rok ne more sodelovati
pri interni razdelitvi dele‘ev.
Podjetje bo za interno razdelitvijo namenilo 20% dru‘benega kapitala.
^e bo vrednost predlo‘enih certifikatov
presegla 20% dru‘benega kapitala, lahko tisti upravi~enci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi dele‘ev, uporabijo prese‘ek lastni{kih certifikatov za kupnino v notranjem
odkupu dele‘ev. Pri tem bo podjetje v zameno za lastni{ke certifikate razdelilo dele‘e interne razdelitve in uporabilo prese‘ke
lastni{kih certifikatov za notranji odkup dele‘ev proporcionalno za vsakega upravi~enca posebej.
^e bo ostal del dele‘ev, namenjen interni razdelitvi, nerazdeljen, bo podjetje izvedlo interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane
zaposlenih. Rok za predlo‘itev teh certifikatov bo 14 dni po objavi na oglasni deski
podjetja. V primeru prese‘ka lastni{kih certifikatov o‘jih dru‘inskih ~lanov bo podjetje zapolnilo kvoto tako, da bo vpla~ila o‘jih
dru‘inskih ~lanov proporcionalno zni‘alo.
Preostanek dele‘ev, ki ne bo razdeljen bo
podjetje preneslo na Sklad RS za razvoj.
Delnice, razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadni dele‘i, ki se glasijo na
ime in so neprenosljivi dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem. Podjetje bo dele‘e vodilo v nematerializirani obliki.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje
zaposlene in upokojene delavce, da v 30
dneh po objavi tega oglasa in poziva vpi{ejo in vpla~ajo dele‘e in tako postanejo udele‘enci notranjega odkupa dele‘ev. Rok je
prekluziven. Upravi~enec, ki zamudi rok,
ne more sodelovati pri notranjem odkupu
dele‘ev.
Podjetje bo za notranji odkup namenilo
40% dru‘benega kapitala.
Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravi~enci vpla~ajo dele‘e z denarnimi
sredstvi ali pa morebitnimi prese‘nimi lastni{kimi certifikati iz interne razdelitve dele‘ev.
Dele‘i, ki bodo pridobljeni v okviru notranjega odkupa, so navadni, imenski, daje-

jo pravico do upravljanja ter pravico udele‘be na dobi~ku. Dokler program notranjega odkupa ni zaklju~en, so prenosljivi le
med udele‘enci programa notranjega odkupa, zunaj programa pa so neprenosljivi, razen z dedovanjem. Dele‘i, ki jih upravi~enci pridobijo v programu notranjega odkupa
za lastni{ke certifikate, so enaki kot dele‘i
interne razdelitve.
Program notranjega odkupa je uspe{en,
~e v njem sodeluje najmanj 1/3 delavcev.
Podjetje bo dele‘e vodilo v nematerializirani obliki.
Podjetje bo v prvem letu odkupilo od
Sklada RS za razvoj najmanj 20% dele‘ev,
namenjenih notranjemu odkupu, preostanek
dele‘ev iz programa notranjega odkupa pa
v naslednjih {tirih letih tako, da bo vsako
leto odkupilo najmanj 1/4 preostalih dele‘ev, namenjenih notranjemu odkupu.
Upravi~enci bodo hkrati z vpisom in
vpla~ilom dele‘ev podpisali tudi soglasje k
Aktu o lastninskem preoblikovanju podjetja
z dru‘beno pogodbo.
8. Vpis dele‘ev
Upravi~enci iz interne razdelitve dele‘ev in notranjega odkupa bodo lahko vpisovali in vpla~evali delnice v navedenih rokih
na sede‘u podjetja, Topli{ka 1, Novo mesto, vsak delavnik med 7. in 15. uro, pri
Mesojedec.
Dodatne informacije v zvezi z sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju dobite
na tel. {t. 324-090 ali osebno na sede‘u
podjetja.
Gorjanci – avtobusni promet, d.o.o.,
Stra‘a
[t. 01-123/4
La-826
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja dru‘benega podjetja Gorjanci,
Mednarodno podjetje za prevoz blaga in potnikov, d.o.o., Stra‘a, ki ga je z odlo~bo {t.
LPS-0688/94-BJ ter LPS-1671/95-BJ, z dne
5. 7. 1995 odobrila Agencija za prestrukturirnaje in privatizacijo ter v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij,
podjetje Gorjanci, avtobusni promet, Prevoz potnikov v doma~em in mednarodnem
cestnem prometu z avtobusi, d.o.o., Topli{ka 1, Novo mesto, objavlja program lastninskega preoblikovanja.
1. Firma in sede‘: Gorjanci avtobusni
promet, Prevoz potnikov v doma~em in
mednarodnem cestnem prometu z avtobusi, d.o.o., Topli{ka 1, Novo mesto.
2. Mati~na {tevilka: 5828201
3. Dejavnost: prete‘na dejavnost je prevoz potnikov v cestnem prometu na doma~em in tujem trgu.
4. Pravna oblika organiziranosti je sedaj: podjetje z omejeno odgovornostjo je v
100% dru‘beni lasti. Podjetje je vpisano v
sodni register pravnih oseb pri Okrajnem
sodi{~u v Novem mestu pod {t. Srg 125/94.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala lastninsko preoblikovanega podjetja:
– Sklad RS za razvoj 20%,
– Slovenski od{kodninski sklad 10%,
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 10%,
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve 20%,
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– upravi~enci iz naslova notranjega odkupa 40%.
6. Na~in oziroma kombinacija na~inov
lastninskega preoblikovanja dru‘benega kapitala:
– prenos na Sklad RS za razvoj 20% dele‘ev,
– prenos na Slovenski od{kodninski
sklad 10% dele‘ev,
– prenos na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 10% dele‘ev,
– interna razdelitev 20% dele‘ev,
– notranji odkup 40% dele‘ev.
7. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
7.1 Interna razdelitev:
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave tega oglasa v Delu in
poziva predlo‘ijo svoje lastni{ke certifikate
v zameno za delnice ter tako sodelujejo pri
interni razdelitvi delnic.
Udele‘encem bodo izdana potrdila oziroma za~asnice. Rok je prekluziven. Upravi~enec, ki zamudi rok ne more sodelovati
pri interni razdelitvi delnic.
Podjetje bo za interno razdelitev namenilo 20% dru‘benega kapitala.
^e bo vrednost predlo‘enih certifikatov
presegla 20% dru‘benega kapitala, lahko
tisti upravi~enci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi delnic, 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, namenjen interni
razdelitvi, nerazdeljen, bo podjetje izvedlo
interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane zaposlenih. Rok za predlo‘itev teh certifikatov
bo 14 dni po objavi na oglasni deski podjetja. V primeru prese‘ka lastni{kih certifikatov o‘jih dru‘inskih ~lanov bo podjetje zapolnilo kvoto tako, da bo vpla~ila o‘jih dru‘inskih ~lanov proporcionalno zni‘alo.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen bo
podjetje preneslo na Sklad RS za razvoj.
Delnice, razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice, ki se glasijo na
ime in so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem. Podjetje bo delnice vodilo v nematerializirani obliki.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje
zaposlene in upokojene delavce, da v 30
dneh po objavi tega oglasa in poziva vpi{ejo in vpla~ajo delnice in tako postanejo udele‘enci notranjega odkupa delnic. Rok je
prekluziven. Upravi~enec, ki zamudi rok,
ne more sodelovati pri notranjem odkupu
delnic.
Podjetje bo za notranji odkup namenilo
40% dru‘benega kapitala.
Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravi~enci vpla~ajo delnice z denarnimi
sredstvi ali pa morebitnimi prese‘nimi lastni{kimi certifikati iz interne razdelitve delnic.
Dele‘i, ki bodo pridobljeni v okviru notranjega odkupa, so navadni, imenski, dajejo pravico do upravljanja ter pravico udele‘ebe na dobi~ku. Dokler program notranje-

ga odkupa ni zaklju~en, so prenosljive le
med udele‘enci programa notranjega odkupa, zunaj programa pa so neprenosljive, razen z dedovanjem. Delnice, ki jih upravi~enci pridobijo v programu notranjega odkupa za lastni{ke certifikate, so enake kot
delnice interne razdelitve.
Program notranjega odkupa je uspe{en,
~e v njem sodeluje najmanj 1/3 delavcev.
Podjetje bo delnice vodilo v nematerializirani obliki.
Podjetje bo v prvem letu odkupilo od
Sklada RS za razvoj najmanj 20% delnic,
namenjenih notranjemu odkupu, preostanek
delnic iz programa notranjega odkupa pa v
naslednjih {tirih letih tako, da bo vsako leto
odkupilo najmanj 1/4 preostalih delnic, namenjenih notranjemu odkupu.
Upravi~enci bodo hkrati z vpisom in
vpla~ilom delnic podpisali tudi soglasje k
aktu o lastninskem preoblikovanju podjetja
s statutom ter pristopili k pravilom notranjega odkupa.
8. Vpis delnic
Upravi~enci iz interne razdelitve delnic
in notranjega odkupa bodo lahko vpisovali
in vpla~evali dele‘e v navedenih rokih na
sede‘u podjetja v Vavti vasi 36, Stra‘a, vsak
delavnik med 7. in 15. uro, pri Mirjani Fink.
Dodatne informacije v zvezi z sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju dobite
na tel. {t. 84-520, int. 32 ali osebno na sede‘u podjetja.
Gorjanci – servisna dejavnost, d.o.o.,
Stra‘a

6. Na~in oziroma kombinacija na~inov
lastninskega preoblikovanja dru‘benega kapitala:
– prenos na Sklad RS za razvoj 20% dele‘ev,
– prenos na Slovenski od{kodninski
sklad 10% dele‘ev,
– prenos na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 10% dele‘ev,
– interna razdelitev 20% dele‘ev,
– notranji odkup 40% dele‘ev.
7. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
7.1 Interna razdelitev:
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave tega oglasa v Delu in
poziva predlo‘ijo svoje lastni{ke certifikate
v zameno za delnice ter tako sodelujejo pri
interni razdelitvi delnic.
Udele‘encem bodo izdana potrdila oziroma za~asnice. Rok je prekluziven. Upravi~enec, ki zamudi rok ne more sodelovati
pri interni razdelitvi delnic.
Podjetje bo za interno razdelitvijo namenilo 20% dru‘benega kapitala.
^e bo vrednost predlo‘enih certifikatov
presegla 20% dru‘benega kapitala, lahko
tisti upravi~enci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi delnic, 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, namenjen interni
razdelitvi, nerazdeljen, bo podjetje izvedlo
interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane zaposlenih. Rok za predlo‘itev teh certifikatov
bo 14 dni po objavi na oglasni deski podjetja. V primeru prese‘ka lastni{kih certifikatov o‘jih dru‘inskih ~lanov bo podjetje zapolnilo kvoto tako, da bo vpla~ila o‘jih dru‘inskih ~lanov proporcionalno zni‘alo.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen bo
podjetje preneslo na Sklad RS za razvoj.
Delnice, razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice, ki se glasijo na
ime in so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem. Podjetje bo delnice vodilo v nematerializirani obliki.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje
zaposlene in upokojene delavce, da v 30
dneh po objavi tega oglasa in poziva vpi{ejo in vpla~ajo delnice in tako postanejo udele‘enci notranjega odkupa delnic. Rok je
prekluziven. Upravi~enec, ki zamudi rok,
ne more sodelovati pri notranjem odkupu
delnic.
Podjetje bo za notranji odkup namenilo
40% dru‘benega kapitala.
Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravi~enci vpla~ajo delnice z denarnimi
sredstvi ali pa morebitnimi prese‘nimi lastni{kimi certifikati iz interne razdelitve delnic.
Delnice, ki bodo pridobljeni v okviru
notranjega odkupa, so navadni, imenski, dajejo pravico do upravljanja ter pravico udele‘be na dobi~ku. Dokler program notranjega odkupa ni zaklju~en, so prenosljive le
med udele‘enci programa notranjega odku-

[t. 01-123/4
La-827
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja dru‘benega podjetja Gorjanci,
Mednarodno podjetje za prevoz blaga in potnikov, d.o.o., Stra‘a, ki ga je z odlo~bo {t.
LPS-0688/94-BJ ter LPS-687/94-BJ, z dne
5. 7. 1995 odobrila Agencija za prestrukturirnaje in privatizacijo ter v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij,
podjetje Gorjanci tovorni promet, Prevoz
blaga v doma~em in mednarodnem prometu
s tovornimi vozili, d.o.o., Vavta vas 36, Stra‘a, objavlja program lastninskega preoblikovanja.
1. Firma in sede‘: Gorjanci tovorni promet, Prevoz blaga v doma~em in mednarodnem prometu s tovornimi vozili, d.o.o.,
Vavta vas 26, Stra‘a.
2. Mati~na {tevilka: 5828155
3. Dejavnost: prete‘na dejavnost je promet blaga s tovornimi vozili v cestnem prometu.
4. Pravna oblika organiziranosti je sedaj: podjetje z omejeno odgovornostjo je v
100% dru‘beni lasti. Podjetje je vpisano v
sodni register pravnih oseb pri Okrajnem
sodi{~u v Novem mestu pod {t. Srg 126/94.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala lastninsko preoblikovanega podjetja:
– Sklad RS za razvoj 20%,
– Slovenski od{kodninski sklad 10%,
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 10%,
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravi~enci iz naslova notranjega odkupa 40%.
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pa, zunaj programa pa so neprenosljive, razen z dedovanjem. Delnice, ki jih upravi~enci pridobijo v programu notranjega odkupa za lastni{ke certifikate, so enake kot
delnice interne razdelitve.
Program notranjega odkupa je uspe{en,
~e v njem sodeluje najmanj 1/3 delavcev.
Podjetje bo delnice vodilo v nematerializirani obliki.
Podjetje bo v prvem letu odkupilo od
Sklada RS za razvoj najmanj 20% delnic,
namenjenih notranjemu odkupu, preostanek
delnic iz programa notranjega odkupa pa v
naslednjih {tirih letih tako, da bo vsako leto
odkupilo najmanj 1/4 preostalih delnic, namenjenih notranjemu odkupu.
Upravi~enci bodo hkrati z vpisom in
vpla~ilom delnic podpisali tudi soglasje k
aktu o lastninskem preoblikovanju podjetja
s statutom ter pristopili k pravilom notranjega odkupa.
8. Vpis delnic
Upravi~enci iz interne razdelitve delnic
in notranjega odkupa bodo lahko vpisovali
in vpla~evali dele‘e v navedenih rokih na
sede‘u podjetja v Vavti vasi 36, Stra‘a, vsak
delavnik med 7. in 15. uro, pri Fink Mirjani.
Dodatne informacije v zvezi z sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju dobite
na tel. 84-520, int. 32 ali osebno na sede‘u
podjetja.
Gorjanci – tovorni promet, d.o.o.,
Stra‘a
La-828
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@ TTG Slovenijaturist, p.o., Ljubljana,
Pivovarni{ka 1, na podlagi programa o lastninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odlo~bo {t. LP 1016/94-MB z dne 4. 7. 1995
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sede‘: S@ TTG Slovenijaturist, p.o., Ljubljana, Pivovarni{ka 1.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodi{~u v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. {t. vlo‘ka 1354/00.
2. Mati~na {tevilka: 5076846
3. Dejavnost: 080121
Osnovna dejavnost podjetja je organiziranje in posredovanje vseh vrst turisti~nih
in gostinskih storitev, gostinskih storitev na
vlakih, prodaja prevoznih izkazov in rezervacij za ‘elezni{ki, letalski in ladijski potni{ki promet, menjalni{ki posli in posredovanje viz, izposojevanje tujih avtomobilov
(rent-a-car), posli zunanjetrgovinskega prometa, trgovina na drobno.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot dru‘beno podjetje z
62,46% dru‘bene lastnine in 37,54% lastnine znanih pravnih oseb.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanja dru‘be
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 6,25%
– Od{kodninski sklad 6,25%
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– Sklad RS za razvoj 12,49%
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve 12,29%
– upravi~enci iz notranjega odkupa
24,98%
– upravi~enci – Slovenske ‘eleznice
Ljubljana, p.o., 23,96%
– upravi~enci – S@ Zdravili{~e Atomske
toplice, p.o., 13,96%
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@ TTG Slovenijaturist, p.o., Ljubljana,
Pivovarni{ka 1, 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.
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@ TTG Slovenijaturist,
p.o., Ljubljana, Pivovarni{ka 1.
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@ TTG Slovenijaturist, p.o.,
Ljubljana, Pivovarni{ka 1, 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 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. ~lena 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 ra~unovodstvu, na sede‘u podjetja S@ TTG Slovenijaturist, p.o.,
Ljubljana Pivovarni{ka 1, in na vpisnih mestih: Prodajno informacijski center Koper,
Kolodvorska c. 2, vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8. do 13. 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 bo na vpogled na sede‘u podjetja.
9. Informacije
Upravi~enci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 13. ure pri Janezu Mre‘arju po
telefonu 061/316-189 in Emiliji Tisel po telefonu 061/1313-144 (int. 45-46) ali osebno
na sede‘u podjetja.
S@ TTG Slovenijaturist, p.o.,
Ljubljana
La-829
Na osnovi programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je delavski svet podjetja
Hotel Turist, p.o., Ljubljana, sprejel dne 27.
12. 1994 in katerega je z odlo~bo {t. LP
1277/94 odobrila Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju Agencija) ter v skladu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju, Hotel Turist, p.o., Ljubljana, objavlja program lastninskega preoblikovanja.
1. Firma: Hotel Turist, p.o., Ljubljana,
Dalmatinova ulica 15, Ljubljana.
2. Dejavnost podjetja: prete‘na dejavnost
podjetja so hotelske in gostinske storitve.
3. Zaposleni: podjetje na dan objave zaposluje 62 delavcev.
4. Predviden na~in oziroma kombinacija
na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– prenos 10% delnic na Od{kodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS,
– interna razdelitev delnic v vi{ini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v vi{ini do 40% razpisanega {tevila delnic.
5. Predstavitev zna~ilnosti interne razdelitve in notranjega odkupa:
Interna razdelitev
Upravi~enci:
I. krog: zaposleni, biv{i zaposleni, upokojenci podjetja,
II. krog: o‘ji dru‘inski ~lani zaposleni
podjetja.
Upravi~enci bodo delnice vpisovali in
vpla~evali z lastni{kimi certifikati pod pogoji in v rokih, navedenih v programu in
sicer: upravi~enci iz prvega kroga bodo delnice vpisovali v 30-dnevnem roku, pri ~emer rok za vpis pri~ne z dnem objave tega
oglasa.
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Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po zaklju~ku vpisnega roka ugotovila posebna komisija, bo z objavo internega razpisa najkasneje v naslednjih 10 dneh za~el te~i nov
petnajstdnevni rok za vpis delnic s strani
o‘jih dru‘inskih ~lanov (II. krog).
V drugem krogu bo razpis zaklju~en pred
iztekom petnajstdnevnega roka, ~e bodo
pred~asno vpisane in vpla~ane vse delnice
iz interne razdelitve.
Kolikor bo v prvem krogu vpisanih in
vpla~anih ve~ kot 20% vseh delnic, bo prese‘ek lastni{kih certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve so neprenosljive 2 leti od pridobitve,
razen z dedovanjem.
Notranji odkup
Upravi~enci: zaposleni, biv{i zaposleni
in upokojenci podjetja;
Upravi~enci bodo delnice lahko vpla~evali v gotovini, obveznicah ali z morebitnimi prese‘ki lastni{kih certifikatov iz interne
razdelitve.
Zna~ilnosti: upravi~enci vpla~ujejo vpisane delnice s 50% popustom, vse delnice
notranjega odkupa pa morajo biti vpla~ane
najkasneje v nadaljnjih 4 letih od za~etka
programa. Program je uspe{en samo, ~e v
njem sodeluje najmanj 1/3 vseh zaposlenih
podjetja. Upravi~enci vpla~ujejo delnice pri
podjetju, ta pa tako zbrana sredstva v obliki
kupnine naka‘e Skladu za razvoj.
Kolikor program ne bi bil uspe{en, se
vse delnice iz tega naslova prenesejo na
Sklad za razvoj v obliki prednostnih imenskih delnic. Kolikor po izteku 4 let podjetje
za ra~un udele‘encev ne bi uspelo odkupiti
vseh, za ta namen izdanih delnic, se preostanek lahko prenese na Sklad za razvoj.
Upravi~enci bodo lahko delnice vpisovali in vpla~evali v tridesetdnevnem roku,
ki za~ne te~i z dnem objave tega oglasa.
Delnice, ki jih podjetje ne bo odkupilo
za upravi~ence v prvem obroku, bo do dokon~nega odkupa zadr‘al in z njimi upravljal Sklad.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaklju~en, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa v skladu z dolo~ili
statuta in delni{kega sporazuma.
Vse delnice so redne, imenske in dajejo
poleg pravice do udele‘be na dobi~ku in
ste~ajni masi podjetja tudi praivco do upravljanja razen del delnic v okviru programa
notranjega odkupa, prene{enih na Sklad za
odkup v naslednjih 4 letih.
Podjetje poziva vse upravi~ence k vpisu
delnic preoblikovanega podjetja:
– upravi~ence I. kroga interne razdelitve, da v 30 dneh od objave oglasa in poziva
v dnevnem ~asopisu in oglasni deski vpi{ejo delnice v zameno za lastni{ke certifikate,
– upravi~ence II. kroga interne razdelitve, da v 15 dneh od dneva internega razpisa vpi{ejo preostale delnice v zameno za
lastni{ke certifikate,
– upravi~ence notranjega odkupa, da v
30 dneh od objave oglasa in poziva v dnevnem ~asopisu in na oglasni deski vpi{ejo in
vpla~ajo delnice programa notranje razdelitve,

– gotovinska vpla~ila delnic iz naslova
notranjega odkupa se vpla~ujejo na privatizacijski podra~un podjetja.
Tako delnice iz interne razdelitve, kakor
iz programa notranjega odkupa bodo upravi~enci lahko vpisovali in vpla~evali na blagajni podjetja vsak delovni dan od 8. do 14.
ure v okviru rokov, opredeljenih spredja.
Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vpla~ila so na razpolago pri Marinki [antl, tel. 320-746.
Hotel Turist, p.o., Ljubljana

– prenos 15.863 delnic na Od{kodninski
sklad, v vi{ini 10% dru‘benega kapitala,
– prenos 31.725 delnic na Sklad RS za
razvoj za nadaljnjo razporeditev na poobla{~ene investicijske dru‘be, v vi{ini 20%
dru‘benega kapitala,
– razdelitev 31.724 delnic upravi~encem
iz interne razdelitve v vi{ini 20% dru‘benega kapitala,
– prodaja 33.310 delnic udele‘encem notranjega odkupa v vi{ini 21% dru‘benega
kapitala,
– prodaja 30.138 delnic po 26. ~lenu
ZLPP – javna prodaja v vi{ini 19% dru‘benega kapitala.
7. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic:
7.1. Interna razdelitev:
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem ~asopisju in na oglasni
deski podjetja, 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 najkasneje v 10 dneh po zaklju~ku vpisnega roka
ugotovila posebna komisija, bo z objavo internega razpisa najkasneje v naslednjih 10
dneh za~el te~i nov 15-dnevni rok za vpis
delnic o‘jih dru‘inskih ~lanov zaposlenih v
podjetju (II. krog). ^e tudi v II. krogu ne bo
vpisanih in vpla~anih vseh 20% delnic, bo
podjetje preostanek delnic do 20% preneslo
na Sklad RS za razvoj. V drugem krogu se
bo v primeru, da je certifikatov o‘jih dru‘inskih ~lanov preve~, upo{teval kriterij
proporcionalnosti za vsakega upravi~enca
posebej.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udele‘encem pa bo izdalo za~asnice oziroma potrdila po prehodnem
sklepu organa upravljanja. ^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 v interni razdelitvi so
neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
7.2 Notranji odkup:
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v 30 dneh
po objavi oglasa in poziva v dnevnem ~asopisu ter na oglasnih deskah podjetja vpi{ejo
in vpla~ajo delnice s 50% popustom. Delnice se vpla~ujejo z gotovino oziroma z morebitnimi prese‘ki lastni{kih certifikatov iz
interne razdelitve. Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem krogu, bo do kon~nega
odkupa zadr‘al in z njimi upravljal Sklad
RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa, so, dokler program ni zaklju~en,
prenosljive samo znotraj programa (posebnost so delnice pridobljene v okviru notranjega odkupa s prese‘ki certifikatov, ki so
prenosljive dve leti po pridobitvi samo z
dedovanjem, po tem obdobju, pa so prenosljive do konca trajanja programa v okviru
upravi~encev programa), v nadaljevanju pa
skladno z dolo~ili statuta in delni{kega sporazuma.
Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende in do ste~ajne mase.

[t. 002472
La-830
Gradbeno industrijsko podjetje VEGRAD Velenje, Pre{ernova 9/a, p.o., objavlja podalj{anje roka javnega poziva za
sodelovanje pri interni razdelitvi delnic in
notranjega odkupa v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja.
Rok se podalj{a za 30 dni od objave
ponovitve poziva.
Prvi poziv je bil objavljen v ~asopisu
Delo, dne 30. 6. 1995 in v Uradnem listu
RS, {t. 38-39 z dne 8. VII. 1995.
Vse dodatne informacije so na razpolago
pri Ivu Klob~arju, direktorju za ekonomsko
podro~je ali pri Nevenki Gorenc, pravna
slu‘ba, tel. 063/854-555.
Gradbeno industrijsko podjetje
Vegrad, Velenje
La-831
Na podlagi lastninskega preoblikovanja
dru‘benega podjetja Slovenijales Stolarna
Dobrepolje, p.o., Podgorica 21, Videm Dobrepolje, ki ga je z odlo~bo [t.
LP-01023-RM dne 22. 6. 1995 odobrila
Agencija za prestrukturiranje in skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetja Slovenijales Stolarna Dobrepolje, p.o.,
objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja Slovenijales Stolarna Dobrepolje, p.o.
1. Firma in sede‘: Slovenijales Stolarna Dobrepolje, p.o., Podgorica 21, Videm
Dobrepolje.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodi{~u Ljubljana,
enota v Ljubljani pod registrsko {t. vlo‘ka
1/1020/00.
2. Mati~na {tevilka: 5005965
3. Dejavnost: 012310 – proizvodnja lesenega pohi{tva
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% dru‘beni lastnini, doma~i kapital.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– upravi~enci iz denacionalizacije 18,7%
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 8,1%
– Od{kodninski sklad 8,1%
– Sklad RS za razvoj 16,3%
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve 16,3%
– upravi~enci iz notranjega odkupa 17%
– javna prodaja delnic 15,5%
6. Predvideni na~in oziroma kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 36.426 delnic na upravi~ence
iz denacionalizacije,
– prenos 15.863 delnic na Sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja, v vi{ini 10% dru‘benega kapitala,
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8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravi~enci lahko vpisovali v zameno za lastni{ke
certifikate pri blagajni podjetja, Podgorica
21, Videm Dobrepolje, od 8. do 14. ure, z
gotovino pa jih lahko vpla~ajo na privatizacijski podra~un 50130-698-000-0023404,
oboje v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vpla~ila dobite na
tel. 061/787-123 pri Marija Er~ulj.
Slovenijales Stolarna Dobrepolje
[t. 353/95
La-832
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo je na podlagi
6. odstavka 20. ~lena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, {t. 55/92,
7/93, 31/93), 124., 125., 142. ~lena in 1.
odstavka 202. ~lena zakona o splo{nem
upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, {t. 47/86)
ter 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)
izdalo odlo~bo {t. LP 00758/1995-JK o lastninskem preoblikovanju Gostinskega podjetja Ojstrica Celje, p.o., Ljubljanska c. 5,
Celje.
1. Firma podjetja se glasi: Gostinsko
podjetje Ojstrica Celje, p.o.
2. Sede‘ podjetja je: Celje, Ljubljanska
c. 5
3. Mati~na {tevilka: 5001854
4. Prete‘na dejavnost podjetja je: gostinstvo in turizem.
5. Pravna organiziranost podjetja: podjetje je dru‘beno podjetje s 100% dru‘benim kapitalom. V podjetju ni lastni{kih del‘ev drugih pravnih oseb ali privatnega kapitala.
6. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanja podjetja:
– Pokojninski sklad – 10%
– Od{kodninski sklad – 10%
– Sklad RS za razvoj – 20%
– interna razdelitev delnic – 20%
– notranji odkup delnic – 40%
7. Predvidena kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade: Pokojninski sklad 10%, Od{kodninski sklad
10% in Sklad RS za razvoj 20%,
– interna razdelitev delnic 20%, v primeru, da bo vrednost zbranih lastni{kih certifikatov in potrdil manj{e od 20% dru‘benega kapitala, bo podjetje naredilo interni
razpis za o‘je dru‘inske ~lane zaposlenih,
– notranji odkup 40% dru‘benega kapitala s prese‘nimi certifikati s potrdili za
neizpla~an del OD – gotovino v skladu s
programom notranjega odkupa.
8. Gotovinska vpla~ila se bodo zbirala
na
privatizacijskem
podra~unu
{t.
50700-698-000-0086270 z imenom Gostinsko podjetje Ojstrica, p.o., Celje.
9. Javni poziv: podjetje s to objavo poziva vse upravi~ence (zaposlene, biv{e zaposlene, upokojence podjetja), ki bodo sodelovali pri interni razdelitvi in pri notranjem
odkupu, da v roku 30 dni od objave v Uradnem listu RS in dnevniku Delo in na oglasni
deski podjetja oziroma delovnih enot, prijavijo svoje sodelovanje pri interni razdelitvi
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oziroma pri notranjem odkupu, in sicer na
sede‘u podjetja Ljubljanska cesta 5, Celje,
vsak dan med 8. in 14. uro.
Upravi~enci lahko dobijo vse dodatne
informacije v zvezi z odobrenim programom o lastninskem preoblikovanju podjetja
med 8. in 12. uro osebno ali telefonsko (063/
25-018) pri Hildi Grad.
Gostinsko podjetje Ojstrica Celje, p.o.,
Celje

– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj,
– interna razdelitev delnic v vi{ini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v vi{ini do 40% razpisanega {tevila delnic.
4. Predstavitev zna~ilnosti interne razdelitve in notranjega odkupa:
Interna razdelitev:
Upravi~enci:
I. krog: zaposleni, biv{i zaposleni, upokojenci podjetja,
II. krog: o‘ji dru‘inski ~lani zaposlenih
podjetja.
Upravi~enci bodo delnice vpisovali in
vpla~evali z lastni{kimi certifikati in potrdili pod pogoji in v rokih, navedenih v programu, in sicer: upravi~enci iz prvega k roga bodo delnice vpisovali v 30-dnevnem
roku, pri ~emer rok za vpis pri~ne z dnem
objave tega oglasa.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po zaklju~ku vpisnega roka ugotovila posebna komisija, bo z objavo internega razpisa najkasneje v naslednjih 10 dneh za~el te~i nov
15-dnevni rok za vpis delnic s strani o‘jih
dru‘inskih ~lanov (II. krog).
V drugem krogu bo razpis zaklju~en pred
iztekom 15-dnevnega roka, ~e bodo pred~asno vpisane in vpla~ane vse delnice iz interne razdelitve.
Kolikor bo v prvem krogu vpisanih in
vpla~anih ve~ kot 20% vseh delnic, bo prese‘ek lastni{kih certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve so neprenosljive 2 leti od pridobitve,
razen z dedovanjem.
Notranji odkup
Upravi~enci: zaposleni, biv{i zaposleni
in upokojenci podjetja.
Upravi~enci bodo delnice lahko vpla~evali v gotovini, s potrdili ali z morebitnimi
prese‘ki lastni{kih certifikatov iz interne
razdelitve.
Zna~ilnosti: upravi~enci vpla~ujejo vpisane delnice s 50% popustom, vse delnice
notranjega odkupa pa morajo biti vpla~ane
najkasneje v nadaljnjih 4 letih od za~etka
programa. Program je uspe{en samo, ~e v
njem sodeluje najmanj 1/3 vseh zaposlenih
podjetja. Upravi~enci vpla~ujejo delnice pri
podjetju, ta pa tako zbrana sredstva v obliki
kupnine naka‘e Skladu RS za razvoj.
Kolikor program ne bi bil uspe{en, se vse
delnice iz tega naslova prenesejo na Sklad
RS za razvoj v obliki prednostnih imenskih
delnic. Kolikor po izteku 4 let podjetje za
ra~un udele‘encev ne bi uspelo odkupiti vseh,
za ta namen izdanih delnic, se preostanek
lahko prenese na Sklad za razvoj.
Upravi~enci bodo lahko delnice vpisovali in vpla~evali v 30-dnevnem roku, ki
za~ne te~i z dnem objave tega oglasa.
Delnice, ki jih podjetje ne bo odkupilo
za upravi~ence v prvem obroku, bo do dokon~nega odkupa zadr‘al in z njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaklju~en, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa v skladu z dolo~ili
statuta in delni{kega sporazuma.

La-833
Podjetje Gori~ane, tovarna papirja
Medvode, d.d., Ladja 10, objavlja podalj{anje roka javnega poziva za javni odkup
delnic podjetja v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja. Rok se podalj{a za
30 dni od objave ponovitve poziva.
Prvi poziv je bil objavljen v ~asopisu
Dnevnik, dne 9. 5. 1995 in v Uradnem listu
RS, {t. 26/95 z dne 12. 5. 1995, ponovno
podalj{anje roka pa v ^asopisu Dnevnik dne
29. 6. 1995 in v Uradnem listu RS, {t. 39/95
z dne 7. 7. 1995.
Vse dodatne informacije so na razpolago
pri Zupan~i~, ob 13. uri po tel. 061/613-312
int. 209.
Gori~ane, tovarna papirja
Medvode, d.d.
La-834
Na osnovi programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je DS podjetja Iskra Mehanizmi, p.o., Lipnica, sprejel dne 30. 11. 1994
in katerega je z odlo~bo {t. LP787/94-MV,
z dne 17. 3. 1995, odobrila Agencija za
prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju Agencija) ter v skladu z zakonom o
lastninskem preoblikovanju, podjetje Iskra
Kibernetika Mehanizmi, p.o., Lipnica objavlja program lastninskega preoblikovanja
kot sledi:
1. Firma, sede‘ in opis dejavnosti
1.1. Firma: Iskra Kibernetika – Podjetje Mehanizmi Lipnica, p.o.
1.2. Sede‘: Kropa, Lipnica 8
1.3. Mati~na
{tevilka
podjetja:
504513400
1.4. Dejavnost podjetja:
{ifra: 011430
– razvoj, proizvodnja in monta‘a merilno-regulacijske opreme in sistemov, zlasti
{tevnih in urnih mehanizmov, {tevil~nikov,
varnostnih in informacijskih sistemov in podobno;
– proizvodnja elektri~nih strojev, naprav
opreme in orodij v elektroindustriji,
– storitve vzdr‘evanja in servisiranja
proizvodov in opreme v elektroindustriji,
– storitve obdelav, dodelav, kontrole kakovosti in druge proizvodne storitve,
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– trgovina na debelo z neprehrambenimi
proizvodi,
– trgovina na drobno z neprehrambenimi proizvodi.
2. Zaposleni: podjetje na dan objave zaposluje 265 delavcev.
3. Predviden na~in oziroma kombinacija
na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– prenos 10% delnic na Od{kodninski
sklad,
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Vse delnice so redne, imenske in dajejo,
poleg pravice do udele‘be na dobi~ku in
ste~ajni masi podjetja, tudi pravico do
upravljanja, razen dela delnic v okviru programa notranjega odkupa, prenesenih na
Sklad RS za razvoj za odkup v naslednjih 4
letih.
Podjetje poziva vse upravi~ence k vpisu
delnic preoblikovanega podjetja kot sledi:
– upravi~ence I. kroga interne razdelitve, da v 30 dneh od objave oglasa in poziva
v dnevnem ~asopisu in oglasni deski vpi{ejo delnice v zameno za lastni{ke certifikate
in potrdila,
– upravi~ence II. kroga interne razdelitve, da v 10 dneh od dneva internega razpisa vpi{ejo preostale delnice v zameno za
lastni{ke certifikate,
– upravi~ence notranjega odkupa, da v
30 dneh od objave oglasa in poziva v dnevnem ~asopisu in na oglasni deski vpi{ejo in
vpla~ajo delnice programa notranje razdelitve,
– gotovinska vpla~ila delnic iz naslova
notranjega odkupa se vpla~ujejo na privatizacijski podra~un podjetja.
Tako delnice iz interne razdelitve, kakor
iz programa notranjega odkupa bodo upravi~enci lahko vpisovali in vpla~evali na blagajni podjetja vsak delovni dan od 8. do 14.
ure v okviru rokov, opredeljenih spredaj.
Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vpla~ila so na razpolago pri Francu Kristanu (tel. 064/
736-288).
ISKRA Kibernetika – Podjetje
Mehanizmi Lipnica, p.o.
La-835
Podjetje Kovinastroj Grosuplje, tovarna gostinske opreme, p.o., Adami~eva c.
36 objavlja podalj{anje roka javnega poziva
za javni odkup delnic podjetja v postopku
lastninskega preoblikovanja podjetja. Rok
se podalj{a do 14. 8. 1995.
Prvi poziv je bil objavljen v ~asopisu
Dnevnik dne 29. 5. 1995 in v Uradnem listu
RS, {t. 28/95 dne 26. V. 1995.
Vse dodatne informacije so na razpolago
pri Gerzina Mariji po tel. 061/761-411 int.
425.
Kovinastroj, tovarna gostinske opreme,
p.o., Grosuplje
La-836
Rudis – izgradnja objektov, p.o., Trbovlje, ponovno podalj{uje javni poziv
vsem zaposlenim, biv{im zaposlenim in
upokojencem podjetja k interni razdelitvi in
notranjemu odkupu delnic, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, {t. 20/95 dne 7. IV.
1995 in v ~asopisu Delo dne 7. 4. 1995.
Javni poziv je podalj{an do 4. 9. 1995.
Do tega datuma lahko upravi~enci vlo‘ijo za pridobitev delnic podjetja lastni{ke
certifikate, gotovino in potrdila za neizpla~ani del neto osnovnih pla~, in sicer na blagajni podjetja Rudis, p.o., Trbovlje, Trg revolucije 25b, Trbovlje, vsak delovnik od 8.
do 13. ure.
Dodatne informacije v zvezi s tem dobite do konca razpisnega roka pri Z. Hribarju,
tel. 0601/26-222 int. 36.
Rudis Trbovlje
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Razpisi delovnih mest
[t. 102/95
Ob-1848
Osnovna {ola Leskovec pri Kr{kem razpisuje prosti delovni mesti
u~itelja ali profesorja za pou~evanje
matematike, fizike in tehni~ne ter
u~itelja ali profesorja za pouk {portne
vzgoje.
Obe delovni mesti razpisujemo za dolo~en ~as ({olsko leto 1995/96) s polnim delovnim ~asom. Vloge po{ljite v osmih dneh.
[t. 97/95
Ob-1849
Osnovna {ola Leskovec pri Kr{kem razpisuje prosto delovno mesto
{olske(ga) psiholog(a)inje
za nedolo~en ~as s polnim delovnim ~asom – absolvent(a)ko za {olsko leto 1995/
96.
Vlogi prilo‘ite dokazila o izobrazbi in jo
po{ljite v osmih dneh na na{ naslov. Obvestilo o izbiri bo sledilo v 15 dneh.
Osnovna {ola Leskovec pri Kr{kem
[t. 243
Ob-1850
Zavod RS za varstvo pri delu Ljubljana,
Bohori~eva 22a razpisuje delovno mesto
predstojnika Centra za tehni~no varnost.
Kandidat mora poleg zakonskih, izpolnjevati {e posebne pogoje:
– visoko izobrazbo tehni~ne smeri,
– 5 let delovnih izku{enj,
– strokovni izpit,
– poznavanje QA-QC postopkov,
– znanje tujega jezika.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati po{ljejo v roku 15 dni
po objavi razpisa. Prijave je potrebno poslati na gornji naslov.
Kandidati bodo o izbiri pisno obve{~eni
v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.
Zavod RS za varstvo pri delu
[t. 512/95
Ob-1851
Zavod Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, p.o., Sevnica objavlja prosto
delovno mesto s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi
vodenje finan~no-ra~unovodske slu‘be zavoda
Pogoji:
– vi{ja ali visoka izobrazba ekonomske
smeri in 5 oziroma 3 leta delovnih izku{enj
na vodilnem delovnem mestu na ra~unovodskem podro~ju, opravljen strokovni izpit,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti ter odgovoren odnos do dru‘benih sredstev in do sodelavcev,
– delovno razmerje se sklepa za dobo
{tirih let, nastop dela 1. 10. 1995.
Kandidati naj po{ljejo pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
in opisom dosedanjega dela na naslov: Dom
upokojencev in oskrbovancev ImpoljcaSevnica, Sevnica z oznako “Prijava na razpis”, v 15 dneh od dneva objave. Stanovanja ni.

Stran 1849
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
15 dni po zaklju~enem izbornem postopku.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljica, p.o., Sevnica
[t. 370/1
Ob-1898
V skladu z 21. ~lenom statuta razpisuje
podjetje Finomehanika Celje, p.o., prosta
dela in naloge
direktorja podjetja – reelekcije
Pogoji:
– da ima kandidat vi{jo ali srednjo izobrazbo organizacijske ekonomske ali tehni~ne smeri,
– da ima 4 leta delovnih izku{enj pri
opravljanju odgovornih del,
– da ima sposobnost dela z ljudmi,
– da predlo‘i razvojne usmeritve podjetja.
Vloge po{ljite v 15 dneh na naslov: Finomehanika Celje, Kocbekova 3: (za razpis).
Finomehanika Celje

Razpisi
javnih nate~ajev
[t. 107/95
Ob-1835
Na podlagi 18. ~lena zakona o zagotavljanju javnega interesa na podro~ju kulture
(Ur. l. RS, {t. 75/94) in uredbe o na~inu in
kriterijih za sofinanciranje nekomercialnih
javnih glasil (Ur. l. RS, {t. 48/94) Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje ali
sofinanciranje nekomercialnih revij in
~asopisov, ki jih bo v letu 1996
financirala Republika Slovenija iz dela
prora~una, namenjenega za kulturo
I.
1. Financirajo se revije in ~asopisi, ki
objavljajo ali obravnavajo:
– izvirne in prevodne leposlovne, esejisti~ne in kriti{ke prispevke;
– izvirne in prevodne prispevke iz humanisti~nih in dru‘boslovnih ved, posebno
prispevke o literaturi in drugih umetnostih
ter o kulturi sploh.
2. Temeljni vrednostni kriteriji in kulturnopoliti~na na~ela za financiranje revij
in ~asopisov so:
– kvaliteta (estetska, teoretska, znanstveno-strokovna) in obseg uresni~enih programov zadnjih let in teko~ega leta;
– odmevnost v {ir{i ali strokovni javnosti doma in v svetu ter aktualnost;
– obetavnost programa za prihodnje leto;
– prispevek k ohranjanju in oblikovanju
slovenske kulturne in nacionalne identitete;
– skupni slovenski kulturni prostor (regije, zamejstvo, diaspora);

Stran 1850
– prispevek k pretoku in izmenjavi estetskih in znanstveno-strokovnih dose‘kov z
Evropo in svetom.
Dodatni kriterij je: morebitna zagotovitev dele‘a sredstev drugih sofinancerjev ali
lastnih sredstev.
3. Na razpis se lahko prijavijo izdajatelji
revij ali ~asopisov, ki so registrirani pri republi{kem organu, pristojnem za informiranje, revije iz slovenskega zamejstva in diaspore.
Revija, ki je bila na novo ustanovljena,
se lahko prijavi na razpis, potem ko izhaja
najmanj eno leto in predlo‘i popolno dokumentacijo iz 4. to~ke. Poleg tega mora podrobno utemeljiti, zakaj prispevkov ni mogo~e objavljati v sorodni reviji.
Izjemoma se lahko prijavi izdajatelj, ki
namerava izdati novo nekomercialno glasilo, ~e gre za tematiko, ki {e ni predmet
obravnave nobenega nekomercialnega javnega glasila v Republiki Sloveniji.
4. Za revijo ali ~asopis, ki se poteguje za
financiranje, je treba prilo‘iti dokumentacijo, ki obsega:
– pravilno izpolnjen obrazec ministrstva
s splo{nimi podatki, s predra~unom stro{kov in prihodkov v junijskih cenah 1995 in
podatki o realizaciji programov zadnjih let;
– predra~un tiskarne v junijskih cenah
1995;
– objavljene recenzije in reference (citiranost) o reviji, o njenih avtorjih ali njihovih prispevkih za obdobje zadnjega leta v
doma~i in tuji literaturi;
– uredni{ki program za leto 1996;
– programsko zasnovo in dokument o
vpisu revije v evidenco javnih glasil pri
republi{kem organu, pristojnem za informiranje, ~e gre za revijo, ki je {e ni financiralo
Ministrstvo za kulturo;
– revije, ki so ‘e financirane, so dol‘ne
sproti po{iljati po en izvod vsake {tevilke;
revije, ki {e niso bile financirane, morajo
prilo‘iti vlogi en izvod zadnjega letnika.
Vlogo za financiranje podpisujeta
odgovorna oseba izdajatelja in odgovorni
urednik.
5. Dele‘ sredstev iz prora~una lahko krije najve~ do 60 odstotkov vseh priznanih
stro{kov za redni obseg revije, za znanstvene in strokovne revije z majhno naklado in
veliko izmenjavo izvodov z drugimi revijami pa najve~ do 80 odstotkov vseh tro{kov.
Za Litterae slovenicae se lahko krijejo
vsi stro{ki.
II. Mladinske revije in ~asopisi
6. Sofinancirajo ali financirajo se mladinske revije in ~asopisi, ki so bili sprejeti v
sistem financiranja mladinskega periodi~nega tiska, v katerem sodelujejo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za {olstvo in
{port, Ministrstvo za znanost in tehnologijo
ter Ministrstvo za delo, dru‘ino in socialne
zadeve. Ministrstvo za kulturo financira
mladinske revije bodisi kot mati~ni bodisi
kot solidarnostni financer v skladu s kriteriji, ki jih je sprejelo na predlog medresorskega odbora za mladinsko periodiko.
7. Ministrstvo za kulturo zagotavlja
40-odstoten dele‘ v skupni masi finan~nih
sredstev iz prora~una za mladinske revije in
~asopise, ki ne more biti ni‘ja od 15-odstot-
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nega in ne vi{ja od 20-odstotnega dele‘a v
celotnem prihodku mladinskih revij.
8. Na podlagi teh dveh kriterijev in na
predlog odbora za mladinsko periodiko dodeljuje ministrstvo subvencije posami~nim
revijam v skladu z nadaljnjimi tremi kriteriji, ki veljajo za dolo~itev vi{ine subvencije:
z raz{irjenostjo oziroma naklado revije na
{tevilko; s kriterijem, ki dolo~a najvi{jo
mo‘no subvencijo glede na naklado in na
dele‘ subvencij v celotnem prihodku revije;
in s kriterijem, ki dolo~a najvi{jo mo‘no
subvencijo za revijo glede na naklado in
njen dele‘ v skupni masi subvencij.
9. Po the treh kriterijih se mladinske revije razvr{~ajo v {tiri skupine:
– prva skupina: revije s povpre~no naklado nad 20.000 izvodov na {tevilko (dele‘
subvencij v celotnem prihodku najve~ 25%,
vendar subvencija ne more presegati 20%
skupne mase vseh subvencij {tirih ministrstev);
– druga skupina: revije s povpre~no naklado od 10.000 do 20.000 (dele‘ subvencij v
celotnem prihodku revije najve~ 35%, vendar subvencija ne more presegati 15% skupne mase subvencij);
– tretja skupina: revije s povpre~no naklado od 5.000 do 10.000 izvodov (dele‘
subvencij v celotnem prihodku najve~ 50%,
vendar subvencija ne more presegati 10%
skupne mase subvencij),
– ~etrta skupina: revija s pove~ano naklado do 5.000 izvodov (dele‘ subvencij v
celotnem prihodku revije najve~ 60%, vendar subencija ne more presegati 5% skupne
mase subvencij).
10. Mladinska revija mora pravo~asno
po{iljati tole dokumentacijo:
– pravilno izpolnjen uradni obrazec za plan
poslovanja v letu 1996 do 1. oktobra 1995;
– polletne plane in obra~une oziroma
ocene poslovanja v skladu z navodili in roki, ki jih sproti dolo~a odbor za mladinsko
periodiko;
– predra~un tiskarne za leto 1996 v cenah iz junija 1995;
– uredni{ki program za leto 1996.
11. Revija, ki se poteguje za sprejem v
sistem financiranja mladinske periodike,
mora izpolnjevati te pogoje in kriterije:
– pomeniti tehten prispevek h kulturni
vzgoji in izobra‘evanju otrok in mladine;
– s svojo programsko zasnovo in raz{irjenostjo mora pokrivati {ir{i ali celoten nacionalni (dr‘avni) prostor oziroma mora biti
programsko in organizacijsko prilagojena in
dosegljiva vsem potencialnim bralcem v
Sloveniji;
– s programsko zasnovo mora zadostiti
kulturnemu interesu Ministrstva za kulturo,
bodisi kot potencialnega mati~nega ali solidarnostnega financerja;
– nova revija, ki se poteguje za subvencioniranje, mora poprej izhajati vsaj eno leto; izdajatelj oziroma zalo‘nik nove revije
mora pro{nji prilo‘iti, poleg dokumentacije
iz 10. to~ke, dokument o vpisu revije v evidenco javnih glasil pri republi{kem organu,
pristojnem za informiranje, letni obra~un
poslovanja na ustreznem obrazcu za obra~un, vsebinsko zasnovo revije in podrobno
utemeljitev, zakaj prispevkov ni mogo~e objavljati v sorodnih revijah, ter po en izvod
vsake izdane {tevilke.

12. Ministrstvo za kulturo sodeluje pri
strokovnih in koordinacijskih opravilih za
pripravo planov in obra~unov poslovanja
mladinskih revij ter dolo~anju dele‘a sredstev iz prora~una z ostalimi financerji teh
revij v okviru odbora za mladinsko periodiko, ki ima pri njem svoj sede‘.
III.
13. Razpisna gradiva po{lje Ministrstvo
za kulturo izdajateljem oziroma zalo‘nikom
revij in ~asopisov, ki jih ‘e financira, drugi
kandidati naj se zanj obrnejo na pisarno ministrstva.
14. Ministrstvo bo sprejemalo predloge,
ki bodo oddani v zaprtih kuvertah do v{tetega 1. oktobra 1995, na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Ljubljana, Cankarjeva 5, s pripisom: Program 1996.
15. Predlagatelje, katerih predlogi bodo
uvr{~eni v program, bo ministrstvo obvestilo o tem najkasneje dva meseca po sprejetju
dr‘avnega prora~una za leto 1996.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1823
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ljubljana, Parmova 33, razpisuje
po zakonu o prora~unu Republike Slovenije
za leto 1995 (Ur. l. RS, {t. 22/93) in odredbe
o postopku za izvajanje razpisa za oddajo
javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93)
javni razpis
za pripravo in izvedbo FAO –
konference na Bledu od 2. do 6. oktobra
1995
A) Splo{ni pogoji:
1. Predmet razpisa: tehni~na priprava in
izvedba konference na Bledu:
[tevilo udele‘encev bo: ca. 60 predstavnikov dr‘av ~lanic FAO in ca. 14 ~lanov
osebja tajni{tva FAO.
2. Razpisni pogoji:
1. Rok prijave na razpis je: 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
2. Ponudba mora vsebovati elemente 12.
~lena odredbe 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).
3. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
FAO”, je potrebno dostaviti v zape~ateni
ovojnici na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33, do 16. avgusta 1995 do 9. ure.
4. Odpiranje ponudb bo 16. avgusta 1995
ob 10. uri v prostorih MKGP, Ljubljana,
Parmova 33.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obve{~eni v 12 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
6. Podrobnej{e informacije in razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ljubljana, Parmova 33, v Oddelku za mednarodno sodelovanje, soba 4121,
4 trakt, I. nadstropje, ali po telefonu:
323-643, Irena Megu{ar.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Ob-1824
Ob~ina Gornja Radgona objavlja na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93 in 19/94)

3. Orientacijska vrednost del zna{a
275,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so razvidna in razpisnih pogojev.
5. Rok za oddajo ponudb je vklju~no 28.
8. 1995 do 12. ure na naslov Osnovna {ola
Dante Alighieri Izola, Gregor~i~eva 21. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo osnovne {ole in vrtca z italijanskim u~nim
jezikom v Izoli”.
6. Odpiranje ponudb bo v prostorih Osnovne {ole Dante Alighieri Izola, Gregor~i~eva 21, 28. 8. 1995 ob 13. uri.
7. Ponudniki bodo pisno obve{~eni o odpiranju ponudb in o izboru najugodnej{ega
ponudnika.
Osnovna {ola Dante Alighieri Izola

nitarij v [portni dvorani Marof – ne odpiraj
v tajni{tvu `upana ali na naslov Mestna ob~ina Novo mesto, Seidlova ul. 1, Novo mesto.
5. Predvideni pri~etek del je najkasneje
7 dni po sklenitvi pogodbe z najugodnej{im
ponudnikom.
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponundnika bodo predvsem
– usposobljenost ponudnika za izvedbo
ponujenih del
– reference
– 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

javni razpis
za izdelavo projektno tehni~ne
dokumentacije za vodovod
1. Naro~nik: Ob~ina Gornja Radgona
2. Predmet razpisa: izdelava lokacijske
in projektne dokumentacije PGZ, PZI za vodovod Ivanj{evski vrh–Ivanj{evci–Stave{inski vrh–Orehovci–^re{njevci
3. Orientacijska
vrednost
del
je
1,500.000 SIT.
4. Rok za izvedbo: 60 dni po podpisu
pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– reference
– rok
– obveznost do naro~nika za pomanjkljivost projekta
– ponudbena cena in pla~ilni pogoji
6. Ponudba mora vsebovati vse sestavine 12. ~lena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il
(Ur. l. RS, {t. 28/93, 19/94).
7. Ponudniki lahko dobijo informacije in
projektno nalogo na Ob~ini Gornja Radgona, tel.069/61-671, in‘. gr. Jo‘e [~avni~ar.
8. Kompletne ponudbe z oznako: Projektiranje vodovod – ne odpiraj morajo ponudniki oddati do 9. 8. 1995 do 10. ure na
naslov Ob~ina Gornja Radgona, Partizanska ul. 13.
9. Javno odpiranje ponudb bo 9. 8. 1995
ob 11. uri v sejni sobi Ob~ine Gornja Radgona.
10. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.
Ob~ina Gornja Radgona
[t. 62/95
Ob-1825
Na podlagi dolo~il odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93) objavlja
Osnovna {ola Dante Alighieri, Gregor~i~eva 21, Izola, naslednji
javni razpis
za izbiro izvajalca GOI del osnovne {ole
in vrtca z italijanskim u~nim jezikom v
Izoli
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo osnovne {ole in vrtca z italijanskim u~nim jezikom v Izoli.
Z izro~itvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo privoljenje, da bodo, ~e bodo izbrani kot najugodnej{i ponudniki za izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo gradbeno pogodbo.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vklju~no osmega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, pri poobla{~encu TRINGRAD,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabre‘je 10, kjer
dobijo ponudniki vse ustrezne podatke za
izdelavo ponudbe, kontaktna oseba Janez
Nu~i~, dipl. gr. in‘.

[t. 0-353-11/95-3

Ob-1826

Javni razpis
za izbiro izvajalca – zunanja ureditev –
Javornik parkiri{~a
1. Naro~nik ob~ina Ravne-Prevalje
2. Predmet razpisa – zunanja ureditev,
gradbena dela
3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne na ob~ini Ravne-Prevalje na referatu
za KCG, v ~asu razpisa kontaktna oseba
in‘. Rajko Hovnik
4. Pribli‘na vrednost del je 9,000.000
SIT.
5. Pri~etek del bo predvidoma 10. 8.
1995, dokon~anje del 10. 10. 1995.
6. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe, reference, cena in rok izvedbe.
7. Rok za oddajo ponudbe je 14 dni, po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov – Ob~ina Ravne-Prevalje referat za KCG, ^e~ovje 12a, Ravne na Koro{kem.
8. Odpiranje ponudb bo v 5 dneh, po
poteku roka za oddajo ponudbe, v prostorih
referata za KCG.
Ob~ina Ravne-Prevalje
[t. 457/95
Ob-1827
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. 28/94) objavlja Mestna
ob~ina Novo mesto
javni razpis
za izvedbo adaptacijskih del v
garderobah in sanitarijah v [portni
dvorani Marof Novo mesto
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej{ega ponudnika za izvedbo vseh adaptacijskih del, ki so razvidna iz projektne zasnove
in tehni~nega opisa del.
2. Orientacijska vrednost del zna{a
7,000.000 SIT.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajni{tvu ‘upana vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Informacije o
razpisanih delih pa 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 zaprti kuverti z oznako “Adaptacija garderob in sa-

[t. 60/95
Ob-1829
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) razpisuje
Ob~ina Pivka, Kolodvorska 5, Pivka
javni razpis
za oddajo del: Projekt PGD, PZI za
objekt: Vodovod Klenik–Pal~je–Juri{~e
Orientacijska vrednost za 8.500 m vodovoda (z objekti vodooskrbe) zna{a
152,000.000 SIT.
Razpisna dokumentacija je na vpogled v
tajni{tvu Ob~ine Pivka v Pivki, Kolodvorska 5, oziroma jo interesenti lahko dobijo
(pla~ilo materialnih stro{kov) na istem naslovu.
Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite v roku 8 dni po objavi razpisa in sicer do 12. ure
zadnjega dne roka v tajni{tvo Ob~ine Pivka,
Kolodvorska 5, Pivka.
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj – Projekt PGD, PZI za
vodovod Klenik–Pal~je–Juri{~e.
Javno odpiranje ponudb bo zadnji dan
roka ob 13. uri na sede‘u Ob~ine Pivka,
Kolodvorska 5 (v sejni sobi).
Ponudniki bodo o izidu obve{~eni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
[t. 92/95
Ob-1830
Ob~ina Pivka kot investitor objavlja na
podlagi dolo~il zakona o prora~unu (Ur. l.
RS, {t. 22/93 in 26/94), odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93)
javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev
centralnega ogrevanja v podru‘ni~ni {oli
v [mihelu 3, Pivka
1. Naro~nik: Ob~ina Pivka, Kolodvorska
5, Pivka
2. Predmet razpisa: izbira najugodnej{ega ponudnika za opremljanje in ureditev kotlovnice in centralnega ogrevanja na teko~a
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goriva v objektu Osnovne {ole Pivka – Podru‘ni~na {ola v [mihelu.
3. Orientacijska vrednost del je predvidoma 1,250.000 SIT.
4. Predvideni za~etek del je mesec avgust, dokon~anje pa mesec september 1995.
5. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– skladnost in celovitost ponudbe
– cena in pla~ilni pogoji (mo‘nost kreditiranja)
– kvaliteta opreme
– dokazila o dosedanjih izku{njah (reference)
– dokazila o izpolnjevanju splo{nih pogojev (registracija)
6. Dodatne informacije lahko dobijo ponudniki na Ob~ini Pivka pri tajniku ob~ine
Margon Ernestu.
7. Ponudbo predlo‘ite v zaprti kuverti z
ozna~bo; “Ne odpiraj – ponudba centralno
ogrevanje” najkasneje do 8. ure po objavi
razpisa do 12. ure v tajni{tvu ob~ine Pivka,
Kolodvorska 5, Pivka.
8. Javno odpiranje ponudb bo na zadnji
dan oddaje ponudb ob 13. uri v sejni sobi
Ob~ine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Ob~ina Pivka

vrednost del prekora~ena do 10% pogodbenih del.
V. Splo{ni pogoji
Popise del dobite v ~asu uradnih ur na
sede‘u ob~ine @elezniki, Trnje 20.
VI. Kon~na dolo~ila
1. Investitor bo pri izbiri izvajalca razpisanih del upo{teval slede~e kriterije in merila:
a) najni‘ja ponudbena cena;
b) reference ponudnikov;
c) druge ponudnikove ugodnosti.
2. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Ob~ina @elezniki, Trnje 20.
3. Odpiranje ponudb se bo vr{ilo v prostorih Ob~ine @elezniki, Trnje 20, drugi naslednji delovni dan po poteku razpisa ob 13.
uri.
4. Ponudniki bodo o izidu nate~aja obve{~eni najkasneje 10 dni po odpiranju ponudb.
5. Ponudba mora biti v zape~ateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj, ponudba za ureditev nogometnega igri{~a.”
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe ponudniki dobijo pri vodji komunalne slu‘be Ob~ine @elezniki, tel. 064/
66-171.
Ob~ina @elezniki

5. Ministrstvo za kulturo bo sprejemalo
predloge, ki bodo oddani v zaprtih kuvertah
do v{tetega 1. oktobra 1995, na naslov: Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Cankarjeva
5, s pripisom: Program 1996.
Ministrstvo za kulturo

[t. 39
Ob-1828
Ob~ina @elezniki na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naro~il (Uradni list RS, {t. 28/
93 in 19/94), objavlja

[t. 107/95
Ob-1834
Na podlagi 18. ~lena zakona o zagotavljanju javnega interesa na podro~ju kulture
(Ur. l. RS, {t. 75/94) Ministrstvo Republike
Slovenije za kulturo objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca ureditve nogometnega
igri{~a
I. Splo{ni podatki
1. Investitor je Ob~ina @elezniki.
2. Predmet razpisa je ureditev nogometnega igri{~a.
3. Lokacija: @elezniki, Na Plav‘u.
4. Obseg in vrsta dela:
– raz{iritev igri{~a,
– ureditev odvodnjavanja,
– izgradnja stopnic.
II. Pogoji za udele‘bo
Ponudbene cene in vrednosti se vpisujejo v originalni popis oziroma kopijo popisa
s koli~inami.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obvezuje izvr{iti vsa dela
po svoji ponudbi pravilno, solidno in kvalitetno, in to vse v skladu s tehni~no dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehni~nimi navodili in normami.
2. Ponudnik jam~i investitorju za kakovost in solidnost za vsa izvr{ena dela. Garancijski rok naj ponudnik navede v svoji
ponudbi.
IV. Finan~ni pogoji
1. Okvirna cena za izvedbo razpisanih
del zna{a 1,000.000 SIT.
2. Ponudba naj obsega absolutno fiksne
cene, s tem, da bo investitor ob sklenitvi
pogodbe zagotovil 30% avansa, ostala vrednost pa se obra~unava po situacijah, ki so
pla~ljive v 15 dneh po potrditvi.
3. Opcija ponudbe je 25. avgust 1995.
4. Eventualna dodatna in ve~ dela se
obra~unavajo po cenah iz ponudbe, ~e je

javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje
delovnih programov oziroma projektov
samostojnih ustvarjalcev s podro~ja
literarne ustvarjalnosti za leto 1996
1. Za financiranje delovnih programov
oziroma projektov s podro~ja literarne ustvarjalnosti lahko prijavijo samostojni ustvarjalci na~rtovana dela iz teh literarnih
zvrsti:
– izvirna leposlovna, esejisti~na in kriti{ka dela;
– izvirna leposlovna in poljudnoznanstvena dela za otroke in mladino.
2. Temeljni kriteriji za odobritev sredstev za financiranje delovnih programov
oziroma projektov so:
– njihova tehtnost, obetavnost in dru‘bena potrebnost (deficitarnost);
– kvaliteta doslej objavljenih del samostojnega ustvarjalca.
3. Dele‘ sredstev za financiranje delovnega programa oziroma projekta se ravna
po povpre~ni pla~i zaposlenih v negospodarstvu in se odobrava v vi{ini {est do dvanajst takih pla~.
4. Kandidati morajo predlo‘iti popolno
dokumentacijo, ki obsega:
– odlo~bo o statusu samostojnega ustvarjalca na podro~ju kulture,
– kratek ‘ivljenjepis in bibliografijo objavljenih del,
– letni delovni program oziroma projekt
s sinopsisi.
Dol‘ni so dati to~ne podatke o svojem
naslovu in {tevilko ‘irora~una. Za‘elena je
tudi {tevilka telefona.
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[t. 462-43/92-60
Ob-1831
Na podlagi dolo~il zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, {t. 34/84 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 Ptuj kot
investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: ureditev komunalnih
vodov ob rekonstrukciji kri‘anja
magistralne ceste M-3 z ‘eleznico –
podvoz v Ptuju
A. Splo{ni podatki:
1. Investitor: Mestna ob~ina Ptuj, Ptuj,
Mestni trg 1
2. Projektantska organizacija: SCT Projekt Nizke gradnje, d.o.o., Ljubljana
3. Predmet nate~aja:
– kanalizacija s ~rpali{~em,
– prestavitev kablovodov 20 KV,
– podvoz (preddela),
– Ormo{ka cesta (preddela).
4. Lokacija: Ormo{ka cesta, ^u~kova
ulica v Ptuju in pot ob Grajeni.
5. Predvidena vrednost je ca. 27,000.000
SIT.
6. Rok: predviden za~etek del je 1. 9.
1995, dokon~anje pa v dveh mesecih.
B. Razpisni pogoji:
Dru‘be, ki se bodo udele‘ile tega javnega razpisa, morajo ponudbi, poleg ponudbenega predra~una z upo{tevanim prometnim
davkom, prilo‘iti naslednje dokumente:
a) registracija za dejavnost, v katero spadajo razpisana dela, vklju~no z odlo~bo za
izvajanje dejavnosti,
b) reference za tovrstna dela,
c) podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo
razpisanih del,
d) dokazila o zagotovljeni dobavi potrebnega materiala,
e) dokaze o solventnosti dru‘be,
f) predlog pogodbe z varianto fiksnih cen
in obra~unom del po dejanskih izmerah koli~in,
g) akceptni nalog v vrednosti 10% ponudbe, kot dokazilo resnosti ponudbe, ki ga
investitor vnov~i, kolikor izbrani ponudnik
ne pristopi k izvedbi v treh dneh po podpisu
pogodbe,
h) izjavo, da so prou~ili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkulirali stro{ke za ureditev deponij in gradbi{~a,
i) izjavo, da bo izvajalec zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo {kodo
tudi proti tretji osebi,
j) izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena.
C. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz to~ke B tega razpisa,
– ugodnej{a cena,
– pla~ilo brez avansa,
– dalj{i garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
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– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji:
– ponudbo v zape~ateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj! Ponudba za ureditev komunalnih vodov ob rekonstrukciji kri`anja magistralne ceste M-3 z `eleznico – podvoz v
Ptuju”, je potrebno dostaviti v 14 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Mestna ob~ina Ptuj, Oddelek za okolje, prostor
in gospodarsko infrastrukturo, Mestni trg 1,
Ptuj, do 12. ure;
– popis del s situacijami, prerezi in detajli ter vse ostale informacije v zvezi z
razpisom so na voljo na oddelku, tel. 062/
772-861 (Purg Tone);
– odpiranje ponudb bo 17. 8. 1995 ob
11. uri, v sejni sobi Mestne ob~ine Ptuj;
– o izbiri najugodnej{ega ponudnika bo
komisija vse udele‘ence razpisa obvestila v
petih dneh po odpiranju ponudb.
Mestna ob~ina Ptuj

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Ob~ine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi, ob 12. uri, 15 dan po objavi v
Uradnem listu RS.
O izboru bodo ponudniki obve{~eni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Ob~ina Zagorje ob Savi

Ob-1837
Ob~ina Sv. Jurij ob [~avnici objavlja na
osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93 in 19/94)

[t. 353-77/93
Ob-1832
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93), Ob~ina Zagorje ob
Savi objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo kapta‘ne
vrtine v [entlambertu
I. Investitor: Ob~ina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi
II. Predmet razpisa:
– izdelava 180 m globoke kapta‘ne vrtine v dolomitu za vgraditev polnih in filtrnih
cevi premera 114 mm (prednost – vrtanje z
udarnim kladivom),
– cevitev vrtine, predvidoma 100 m polnih in 100 m filtrnih ‘eleznih cevi premera
najmanj 114 m, cementiranje med cevmi in
steno do globine 20 m,
– izvedba ~rpalnega poskusa (24 ur s Q
min 2 1/sek),
– hidrogeolo{ka spremljava vrtanja in ~rpanja ter izvrednotenje rezultatov,
– mikrobiolo{ka in kemijska (“D”) analiza vode,
– poro~ilo.
III. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno ceno
Orientacijska vrednost na~rtovane investicije je 3,600.000 SIT. Okvirni termin izvedbe je september 1995.
IV. Pogoji za udele‘bo in merila za izbor najugodnej{ega ponudnika
Vso potrebno dokumentacijo in pojasnila lahko zainteresirani dobijo pri Ivu Vrta~niku, gr. in‘., tel. 0601/64-517.
Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cen,
– reference za tovrstna dela,
– pla~ilni pogoji,
– rok izdelave,
– BON 1-2,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ponudbe morajo biti dostavljene v roku
15 dni po objavi v Uradnem listu RS do 12.
ure, na naslov: Ob~ina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.

[t. 35/95
Ob-1833
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 ^ren{ovci 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
^ren{ovci v letu 1995
1. Naro~nik: Ob~ina ^ren{ovci
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:
400.000 SIT.
Investitorji si pridr‘ujejo pravico spremeniti 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 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 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 za javni razpis predlo‘ite v
20 dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno Ob~ine ^ren{ovci, 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 ^ren{ovci
Zavod za gozdove Slovenije,
OE Murska Sobota

javni razpis
za modernizacijo ceste Grabono{–
Grabono{ki vrh
1. Naro~nik: Ob~ina Sv. Jurij ob [~avnici
2. Predmet razpisa: modernizacija ceste
Grabono{–Grabono{ki vrh I. faza v dol‘ini
1.600 m.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 23,000.000 SIT.
4. Predvideni za~etek del je 15. 9. 1995,
dokon~anje v 45 koledarskih dneh.
5. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika: pla~ilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki.
6. Ponudbe morajo vsebovati vse sestavine 12. ~lena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94).
7. V ponudbi je potrebno upo{tevati, da
ob sklenitvi pogodbe investitor ne zagotavlja avansa.
8. Investitor si pridr‘uje pravico, da z
ozirom na razpolo‘ljiva sredstva skraj{a rekonstruirani odsek ceste.
9. Ponudniki lahko dobijo informacije in
razpisano dokumentacijo na Ob~ini Sv. Jurij ob [~avnici, Biserjane 1a, Videm ob
[~avnici, tel. faks 069/68-004, tajnik Francka Lavren~i~.
10. Kompletne ponudbe z oznako “Ponudbe za modernizacijo ceste – ne odpiraj”
morajo ponudniki oddati do 17. 8. 1995 do
10. ure na naslov: Ob~ina Sv. Jurij ob [~avnici, Biserjane 1a, Videm ob [~avnici.
11. Odpiranje ponudb bo javno v sejni
sobi Ob~ine Sv. Jurij ob [~avnici, dne 18. 8.
1995 ob 11. uri.
Predstavnik ponudnika mora komisiji
predlo‘iti pisno pooblastilo.
12. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.
Ob-1838
Ob~ina Sv. Jurij ob [~avnici objavlja na
osnovi 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 ceste Grab{inci –
Kokolajn{~ak
1. Naro~nik: Ob~ina Sv. Jurij ob [~avnici
2. Predmet razpisa: modernizacija ceste
Grab{inci–Kokolajn{~ak v dol‘ini 775 m.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10.000 SIT.
4. Predvideni za~etek del je 15. 9. 1995,
dokon~anje v 30 koledarskih dneh.
5. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika: pla~ilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki.
6. Ponudbe morajo vsebovati vse sestavine 12. ~lena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94).
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7. V ponudbi je potrebno upo{tevati, da
ob sklenitvi pogodbe investitor ne zagotavlja avansa.
8. Investitor si pridr‘uje pravico, da z
ozirom na razpolo‘ljiva sredstva skraj{a rekonstruirani odsek ceste.
9. Ponudniki lahko dobijo informacije in
razpisano dokumentacijo na Ob~ini Sv. Jurij ob [~avnici, Biserjane 1a, Videm ob
[~avnici, tel. faks 069/68-004, tajnik Francka Lavren~i~.
10. Kompletne ponudbe z oznako “Ponudbe za modernizacijo ceste – ne odpiraj”
morajo ponudniki oddati do 17. 8. 1995 do
10. ure na naslov: Ob~ina Sv. Jurij ob [~avnici, Biserjane 1a, Videm ob [~avnici.
11. Odpiranje ponudb bo javno v sejni
sobi ob~ine Sv. Jurij ob [~avnici, dne 18. 8.
1995 ob 11. uri.
Predstavnik ponudnika mora komisiji
predlo‘iti pisno potrdilo.
12. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.
Ob~ina Sv. Jurij ob [~avnici
[t. 664/95
Ob-1836
Mestna ob~ina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne slu‘be in
promet 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 predhodno ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev del
1. Naro~nik: Mestna ob~ina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne slu‘be in promet, ^opova 14/II, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je pridobitev usposobljenih izvajalcev del za realizacijo programa komunalnega in cestnega gospodarstva za leto 1995, ki obsega investicijsko
vzdr‘evanje, obnove, rekonstrukcije in
gradnje komunalnih objektov, naprav in
opreme, ki se delno ali v celoti financirajo
iz prora~unskih sredstev Mestne ob~ine
Ljubljana.
Podro~je:
Orientacijska vrednost
v mio SIT:

a) nizkogradnje (ceste, pokopali{~a, odlagali{~e odpadkov, drugo)
1.423
b) visokogradnje
90
c) zelenih, gozdnih in parkovnih povr{in
50
d) elektro naprav, instalacij in elektroopreme za javno razsvetljavo in cestnoprometno signalizacijo
243
e) cestnoprometne signalizacije – prometni znaki
49
f) zimske slu‘be 1995/1996 – del 105
g) razna manj{a dela (gradbena, obrtni{ka, in{talacijska)
148
h) tehni~ne in urbanisti~ne dokumentacije
151
3. Razpisno dokumentacijo, potrebno za
pripravo ponudbe lahko zainteresirani dvignejo po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS, in sicer dva dni po predlo‘itvi dokazila
o pla~ilu 10.000 SIT na ‘iro ra~un MOL –
Prihodki
upravnih
organov
{t.
50100-845-50358, sklic na {t. 00 01-768,
med 8. in 9. uro v tajni{tvu Oddelka za
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gospodarske javne slu‘be in promet, ^opova 14/II.
4. Pri~etek in zaklju~ek del – po javnem
razpisu bo druga polovica leta 1995 na obmo~ju Mestne ob~ine Ljubljana.
5. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Mestna ob~ina Ljubljana, Mestna uprava, oddelek za gospodarske javne slu‘be in
promet, Ljubljana, ^opova 14/II. Ponudba
mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako
“Javni razpis – predkvalifikacija – ne odpiraj”.
Ponudniki se lahko prijavijo za vsa ali za
posamezna dela, ki so predmet tega razpisa.
Kot pravo~asno oddane se bodo upo{tevale
samo tiste ponudbe, ki bodo 30. dan oziroma prvi naslednji delovni dan, od objave do
12. ure, sprejete v tajni{tvu Oddelka za gospodarske javne slu‘be in promet, ^opova
14/II. Ob 13. uri istega dne bo javno odpiranje ponudb v sejni sobi naro~nika, Ljubljana, ^opova 14/II. Ponudniki predlo‘ijo v
prijavi:
a) registracijo podjetja ali obrtno dovoljenje,
b) izjavo upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za izvajanje dejavnosti,
c) izjavo, da bo ve~ino pogodbenega naro~ila opravil ponudnik sam, brez podizvajalcev, za dela, ki jih bodo opravili podizvajalci pa bo predhodno dobil soglasje naro~nika,
d) reference izvedenih del, ki so predmet tega razpisa,
e) izjavo o jamstvu za kvaliteto izvajanja del z dokazili kontrole kvalitete in zagotovljenosti geodetske slu‘be,
f) izjavo o jamstvu za spo{tovanje dogovorjenih rokov,
g) kadrovsko strukturo zaposlenih v firmi ponudnika,
h) cenik delovne sile, materiala in mehanizacije,
i) opis na~inov pla~ila za svoje storitve,
j) morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi naro~niku,
k) izjavo, da se ponudnik strinja, da se
mu lahko prizna usposobljenost le za en del
razpisanih del.
6. Za vsa razpisana dela veljajo:
a) predpisane zakonske obveznosti, normativi, odredbe, pravilniki in tehni~ni pogoji,
b) zahteve razpisne dokumentacije za posamezna dela,
c) razpisni pogoji:
– splo{ni pogoji pogodbe,
– navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
– posebni tehni~ni pogoji SCS, knjiga
1-8,
– razpisni pogoji (za projekte oziroma
izvajanje),
– posebne gradbene uzance,
– zakon o obligacijskih razmerjih.
7. Kriteriji za priznanje sposobnosti izvajalcev del po tem razpisu so:
a) kompletnost in pravo~asnost ponudbe,
b) strokovnost in {tevilo stalno zaposlenih kadrov ponudnika v prvi polovici leta
1995,
c) reference izvedenih del, ki so predmet
tega razpisa,

d) ceniki ponudnika,
e) ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Ponudba, ki ne bo prispela pravo~asno ali ne bo pravilno opremljena, bo vrnjena ponudniku neodprta.
9. Ponudniki, ki jim je bila priznana sposobnost za izvajanje del na osnovi javnega
razpisa (Ur. l. RS, {t. 38/94 z dne 30. 6.
1994), naj predlo‘ijo le dokumente, iz katerih bo razvidna uspe{nost poslovanja v letu
1994, izpis iz sodnega registra, ki ne sme
biti starej{i od treh mesecev, morebitne spremembe v {tevilu in kvalifikacijski strukturi
zaposlenih. V vsakem primeru pa morajo
ponudniki s pismeno izjavo potrditi veljavnost dokumentov, ki so bili za pridobitev
sposobnosti predlo‘eni na osnovi razpisa leta 1994.
10. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udele‘ili odpiranja ponudb, morajo predlo‘iti veljavno pisno pooblastilo ponudnika
za zastopanje.
11. O izidu bodo ponudniki obve{~eni
pisno najkasneje 30 dni po oddaji ponudbe.
Mestna uprava
Oddelek za gospodarske
javne slu‘be in promet
[t. 116/95
Ob-1839
Ob~ina Podvelka-Ribnica na podlagi zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, {t.
34/84 in 29/86), pravilnika o na~inu in
postopku oddaje graditve objektov (Ur. l.
SRS, {t. 27/85) ter 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 asfaltiranje ceste
trgovina Josipdol–naselje Josipdol
1. Investitor je Ob~ina Podvelka-Ribnica.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnej{ega ponudnika za izvajanje vseh gradbenih
del in dobavo gradbenih materialov za asfaltiranje ceste trgovina Josipdol-naselje Josipdol (blok 46 in 47b).
3. Okvirna skupna vrednost investicije
zna{a 2,000.000 SIT.
4. 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
ponudniki izvedli razpisana dela in sklenili
za njihovo izvedbo pogodbo po na~elu “fiksne cene in klju~ v roke”.
5. Predviden rok pri~etka del je praviloma takoj po sklenitvi pogodbe z najugodnej{im ponudnikom, rok dokon~anja pa 31.
8. 1995.
6. Vso potrebno dokumentacijo in pojasnila lahko zainteresirani dobijo na Ob~inskem uradu Podvelka-Ribnica.
7. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
del,
– cena,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika,
– boniteta.
8. Popolno ponudbo morajo ponudniki
oddati na sede‘u Ob~ine Podvelka-Ribnica
najkasneje v 15 dneh od objave v Uradnem
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listu RS, in sicer do 10. ure, ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z opozorilom
na vidnem mestu “javni razpis za izbiro izvajalca za asfaltiranje ceste trgovina Josipdol-naselje Josipdol (blok 46 in 47b) – ne
odpiraj”.
9. Odpiranje ponudb bo javno 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS, in sicer ob 16.
uri, v prostorih Ob~inskega urada Ob~ine
Podvelka-Ribnica.
O izboru bodo ponudniki obve{~eni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.
Ob~ina Podvelka-Ribnica

Na~in oddaje:
– priporo~eno po po{ti, pri ~emer mora
biti ozna~eno: “Ne odpiraj, ponudba – {ola
Leskovec PGD in PZI!”
– neposreden prevzem ponudbe, za kar
uporabnik ob prevzemu izda ponudniku ustrezno potrdilo (ve~ ovitkov mora biti prav
tako ozna~eno).
Opcija ponudbe mora biti najmanj 45
dni.
Ponudbe oddajte na naslov: Ob~ina Videm, Videm pri Ptuju 42, Videm pri Ptuju.
11. Kraj, mesto, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Ob~ina Videm, Videm
42, Ob~ina Videm, 25. dan po objavi (~e
pride ta dan na praznik ali dela prost dan, pa
prvi delovni dan).
12. Rok, v katerem bodo ponudniki obve{~eni o izidu nate~aja je 20 dni po koncu
nate~aja oziroma 35 dni po razpisu v Uradnem listu RS.
Ob~ina Videm

kuvertah “In{titut za varovanje zdravja –
Ne odpiraj”.
7. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih LIZ-in‘eniring, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, Ljubljana, prvi delovni dan po oddaji ponudb, ob 10. uri.
8. Ponudniki bodo pisno obve{~eni o odpiranju ponudb in o izboru najugodnej{ega
ponudnika.
9. Predvideni za~etek del je 15. septembra 1995 in dokon~anje 15. decembra 1995.
Poobla{~enec
LIZ-in‘eniring

Ob-1840
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. 24/92) in prora~una
Ob~ine Videm, objavlja Ob~ina Videm
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega ponudnika za
izdelavo tehni~ne dokumentacije za O[
Leskovec v naselju Leskovec v Halozah
1. Investitor: Ob~ina Videm.
2. Predmet razpisa: izdelava tehni~ne dokumentacije, PGD in PZI (prizidek in adaptacija), po normativih Ministrstva za {olstvo in {port in po idejni dokumentaciji ter
projektni nalogi, za enooddel~no 9-letno Osnovno {olo Leskovec.
3. Dvig razpisne dokumentacije: Ob~ina
Videm, Videm pri Ptuju 42, tel. 062/
764-120, drugi do sedmi dan po razpisu v
Uradnem listu RS, od 8. do 12. ure.
4. Pojasnila in dodatni podatki za izdelavo ponudbe dobite na Ob~ini Videm, Videm pri Ptuju 42, tel. 062/764-120, 2. do 15.
dan po razpisu, telefonsko ali z neposrednim kontaktom.
Kontaktna oseba je Franc Kirbi{.
5. Orientacijska vrednost investicije:
vrednost naloge zna{a 2,350.000 SIT.
6. Lokacija objekta: Zg. Leskovec pri
Ptuju (Videm) – v Halozah.
7. Predvideni roki:
za~etek del: 1. 9. 1995
zaklju~ek del: 1. 11. 1995 (skupaj 60
dni).
8. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe:
– kvaliteta ponudbe (stopnja dodelanosti, obseg razdelave),
– referenca najbolj{ega tovrstnega projekta,
– rok izdelave projekta,
– najugodnej{a cena,
– predstavitev prednosti, za katere ponudbenik misli, da jih ima pred konkurenco,
– ureditev avtorskega razmerja z izdelovalcem IP.
9. Ponudbo mora ponudnik dopolniti {e
z naslednjo dokumentacijo:
– vse v skladu z 10. ~lenom v glavi definirane odredbe.
10. Rok oddaje ponudbe je 15 dni po
razpisu v Uradnem listu RS, do 14. ure (petnajsti dan – pri ~emer se {teje za prvi dan
dan izida Uradnega lista RS) za neposredno
vro~itev in do konca dne pri priporo~eni
po{iljki po po{ti.

[t. 90/95
Ob-1841
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 In{titut za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, Ljubljana
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo gradbenih in obrtni{kih del pri
prenovi nosilne konstrukcije podstrehe,
zamenjavi kritine s kupolo, izdelavi
teras in obodnega zidu v zgradbi
In{tituta, Trubarjeva 2, Ljubljana
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo gradbenih in obrtni{kih del pri prenovi podstrehe v zgradbi In{tituta, Trubarjeva 2, 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
12. uro, na LIZ-in‘eniringu, Ljubljana, Vurnikova 2, pri Fani Veseli~. Tukaj bo na ogled tudi projektno-tehni~na dokumentacija.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predlo‘itve dokazila o
vpla~ilu 30.000 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 Tanja Robek, in‘. arh.
4. Orientacijska vrednost gradbeno obrtni{kih del je 35,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
6. Rok za oddajo ponudb je vklju~no deseti dan po objavi razpisa do 12. ure, na
naslov LIZ-in‘eniring, Vurnikova 2, Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih

Ob-1842
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93), objavlja Osnovna
{ola 16. decembra Mojstrana, Alojza Rabi~a 7
javni razpis
za zamenjavo talne obloge v telovadnici
1. Predmet razpisa je:
a) zamenjava PVC talne obloge v telovadnici s ploskovno elasti~no leseno oblogo
(variante: parket, ladijski pod),
b) obnovitvena dela na tlaku (termo in
hidroizolacija),
c) demonta‘a in monta‘a opreme ter potrebna dodatna dela.
2. Orientacijska
vrednost
del
je
3,000.000 SIT.
3. Predvideni rok izvedbe del je dva meseca po podpisu pogodbe.
4. 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).
5. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– reference,
– ustreznost tehni~nih re{itev,
– cena in pla~ilni pogoji,
– garancijska doba.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak dan od 10. do 11. ure, v
O[ Mojstrana. Isto~asno je mo‘en ogled
objekta, ki se bo obnavljal.
7. Ponudbe sprejemamo na O[ 16. decembra Mojstrana, Alojza Rabi~a 7, do 28.
julija 1995, do 12. ure. Ponudbe naj bodo v
zaprtih kuvertah z oznako: “Ne odpiraj –
razpis”.
8. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 31. julija, ob 10. uri, v zbornici O[
Mojstrana. Prisotni so lahko le poobla{~eni
ponudniki.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obve{~eni v roku 7 dni od oddaje ponudb.
Osnovna {ola 16. decembra Mojstrana
Ob-1843
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. 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 Logatec v sodelovanju z
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Zavodom za gozdove Slovenije, OE Ljubljana objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdr‘evalnih del na
gozdnih cestah na podro~ju Ob~ine
Logatec v letu 1995
1. Naro~nik: Ob~ina Logatec
2. Dokumentacija razpisnih del je na razpolago na sede‘u ob~ine in na Zavodu za
gozdove Slovenije – OE Ljubljana, Tr‘a{ka
c. 2, Ljubljana, odsek za gozdne prometnice
in tehnologijo.
3. Predmet razpisa:
– redna vzdr‘evalna dela (ro~no in strojno ~i{~enje cevnih propustov in cestnega
telesa, sanacija cevnih in plo{~atih propustov, obnova gramoznega sloja, grederiranje, zemeljska dela,...)
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,300.000 SIT.
Investitorji si pridr‘ujejo pravico spremeniti 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 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 mese~nih 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 10 dneh po objavi razpisa v
sprejemno pisarno Ob~ine Logatec v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro izvajalca vzdr‘evalnih del na gozdnih cestah Ob~ine Logatec”.
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 Logatec
Zavod za gozdove Slovenije,
OE Ljubljana
Ob-1844
Na podlagi 32. ~lena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra‘evanja
(Ur. l. RS, {t. 12/91) Mestna ob~ina Ljubljana, Oddelek za pred{olsko vzgojo, izobra‘evanje in {port razpisuje
javni nate~aj
za dodelitev koncesije
Koncesija se razpisuje za izvajanje javne slu‘be na ravni obveznega osnovno{olskega izobra‘evanja za 5 oddelkov (1., 2.,
3., 4. in 5. razred) po projektu Waldorfske
{ole za obmo~je Mestne ob~ine Ljubljana.
Koncesija se bo dodelila za {olsko leto
95/96.
Na nate~aj se lahko prijavijo vzgojno-izobra‘evalni zavodi in drugi zavodi,
podjetja in druge organizacije, izjemoma,
kadar to omogo~a vzgojno-izobra‘evalni
program, pa tudi zasebniki. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za prostor, kadre in
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opremo, predpisane za izvajanje obveznega
osnovno{olskega izobra‘evanja po projektu
Waldorfske {ole.
Pisne prijave sprejema MOL, Mestna
uprava, Oddelek za pred{olsko vzgojo, izobra‘evanje in {port, Trubarjeva 5, Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa. Kandidati morajo k prijavi prilo‘iti dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
Udele‘enci nate~aja bodo o izbiri obve{~eni v roku 30 dni po kon~anem zbiranju
prijav.
Mestna ob~ina Ljubljana
Mestna uprava, Oddelek
za pred{olsko vzgojo
izobra‘evanje in {port

8. Vsaka prijava mora vsebovati naslednje podatke, ki so ozna~eni in urejeni po
naslednjem vrstnem redu:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) odgovore in zahtevano dokumentacijo iz razpisnega vpra{alnika {t. 1, kriteriji
za ugotavljanje sposobnosti ponudnika opreme in proizvajalca,
c) odgovore in zahtevano dokumentacijo iz razpisnega vpra{alnika {t. 2, tehni~ne
zahteve podatkovnega stre‘nika,
d) podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah zaposlenih delavcev, ki
opravljajo dela in naloge s podro~ja predmeta razpisa.
9. Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti
dobaviteljev in primernosti opreme so razvidni iz razpisne dokumentacije javnega razpisa (vpra{alnika {t. 1 in 2).
10. Prijave morajo biti poslane priporo~eno po po{ti in naslov Telekom Slovenije,
p.o., Ljubljana, Cigaletova 15 ali oddane
osebno v vlo‘i{~u Telekoma Slovenije (soba {t. 914).
Prijave morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do tridesetega dne po objavi
v Uradnem listu RS do 12. ure.
Vsaka prijava mora biti oddana v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – prijava na
Javni razpis 95SI07”.
11. Javno odpiranje prijav bo enaintrideseti dan po objavi v Uradnem listu oziroma
prvi naslednji delovni dan ob 10. uri v prostorih Telekoma Slovenije, Ljubljana, Cigaletova 15 (soba {t. 801). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udele‘ili javnega odpiranja prijav, morajo predlo‘iti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
12. Upo{tevane bodo le pravilno opremljene prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in izjavami. Prijava, ki ne bo prejeta pravo~asno, ali ne bo vsebovala vseh zahtevanih
podatkov in izjav, se ne bo obravnavala in
bo zavrnjena.
13. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obve{~eni najkasneje v roku 45 dni
od dneva odpiranja prijav.
Telekom Slovenije, p.o.

[t. 347-09/95
Ob-1845
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93) objavlja Ob~ina
Tolmin, Oddelek za okolje in prostor, Ul.
Padlih borcev {t. 1 b
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
rekonstrukcije lokalne ceste {t. 7522
Hudaju‘na–Str‘i{~e
Investitor: Ob~ina Tolmin
Vrednost del je 34,000.000 SIT.
Vrsta del: ureditev odvodnjavanja, gradnja zidov, sanacija spodnjega ustroja, asfaltacija.
Razpisna dokumentacija in tehni~na dokumentacija z orientacijskim popisom del
je na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Ob~ine Tolmin v roku 8 dni po objavi
razpisa (tel. 81-311 Mraki~).
Obveznosti ponudnika in roki so predpisani v razpisnih pogojih.
Ob~ina Tolmin
Ob-1855
Na podlagi sklepa upravnega odbora Telekom Slovenije Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana objavlja
javni razpis
za ugotavljanje sposobnosti dobaviteljev
in nakup podatkovnega stre‘nika
1. Naro~nik: Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana, Cigaletova 15.
2. Predmet javnega razpisa: nakup podatkovnega stre‘nika v vlogi skladi{~a podatkov, ki deluje na operacijskem sistemu
UNIX in na katerem je mo‘no instalirati
sistem za upravljanje z relacijsko bazo podatkov Informix Dynamic Server 7.0.
3. Lokacija dostave opreme: Telekom
Slovenije, p.o., Ljubljana, Cigaletova 10.
4. Orientacijska vrednost opreme, ki je
predmet razpisa je 35,000.000 SIT.
5. Na~in pla~ila:
a) pla~ilo z gotovino
b) z odkupom terjatev do najve~ 15%
kupnine.
6. Predviden ~as instalacije opreme je
tretja ~etrtina 1995.
7. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo, ki je potrebna
za izdelavo prijave v petih dneh po objavi v
Uradnem listu RS, v tajni{tvu sektorja za
informatiko, Ljubljana, Cigaletova 15, soba
{t. 806, med 10. in 12. uro.

[t. 2.0.-4919/95
Ob-1856
Na podlagi dolo~il zakone o izvr{evanju
prora~unu Republike Slovenije (Ur. l. RS,
{t. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, {t. 34/84 in 29/86) in odredbe o postopku javnega razpisa za oddajo javnih del
(Ur. l. RS, {t. 28/93), Slovenske ‘eleznice,
d.d., objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev varilnice
v nadzorni{tvu SV Dravograd
A. Splo{ni podatki
1. Investitor: Slovenske ‘eleznice Ljubljana, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11, v
skladu z zakonom o izvr{evanju prora~una
in o prora~unu RS za leto 1995.
2. Predmet razpisa: ureditev varilnice v
nadzorni{tvu SV Dravograd.
3. Lokacija: nadzorni{tvo SV Dravograd
– ‘elezni{ka postaja Dravograd.
4. ^as del: dela morajo biti zaklju~ena
do 31. 12. 1995.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,200.000 SIT.
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6. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobite po predhodnem telefonskem razgovoru v S@-Sekcija SVTK Celje,
Ulica XIV. divizije 2, Celje, pri Ambro‘
Vinku na tel. 063/25-920 int. 134 ali @AT
888-134 med 7.30 in 8.30 od 14. 8. 1995 do
17. 8. 1995.
7. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe:
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponudijo:
– bolj{e reference,
– bolj{e finan~ne pogoje,
– kraj{i rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naro~niku.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo
ponudniki ob predlo‘itvi potrdila o pla~ani
kupnini v vi{ini 2.000 SIT, ki jo naka‘ejo
na ‘iro ra~un {t. 50100-601-5014744.
8. Rok za oddajo ponudb je 30. 8. 1995
do 10. ure v tajni{tvu Slovenske ‘eleznice,
d.d., Sekcija SVTK Celje, Ulica XIV. divizije 2, Celje.
9. Javno odpiranje ponudb bo 30. 8. 1995
ob 10.30 v prostorih Slovenske ‘eleznice,
d.d., Sekcija SVTK Celje, Ulica XIV. divizije 2, Celje.
10. Obvestilo o izboru: o izboru bodo
ponudniki pisno obve{~eni v roku 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo
ponudniki ob predlo‘itvi potrdila o pla~ani
kupnini v vi{ini 12.000 SIT, ki jo naka‘ejo
na ‘iro ra~un {t. 50100-601-5014744.
8. Rok za oddajo ponudb je 11. 9. 1995
do 10. ure v tajni{tvu Slovenske ‘eleznice,
d.d., Sekcija SVTK Celje, Ulica XIV. divizije 2, Celje.
9. Javno odpiranje ponudb bo 11. 9. 1995
ob 10.30 v prostorih Slovenske ‘eleznice,
d.d., Sekcija SVTK Celje, Ulica XIV. divizije 2, Celje.
10. Obvestilo o izboru: o izboru bodo
ponudniki pisno obve{~eni v roku 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.

[t. 13/95
Ob-1859
Na podlagi 53. in 55. ~lena zakona o
graditvi objektov (Ur. l. RS, {t. 34/84), pravilnika o na~inu in postopku oddaje graditve objektov in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94), Ministrstvo za {olstvo in {port, Ljubljana,
Zupan~i~eva 6, kot investitor objavlja

[t. 2.0.-4919/95
Ob-1857
Na podlagi dolo~il zakone o izvr{evanju
prora~unu Republike Slovenije (Ur. l. RS,
{t. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, {t. 34/84 in 29/86) in odredbe o postopku javnega razpisa za oddajo javnih del
(Ur. l. RS, {t. 28/93), Slovenske ‘eleznice,
d.d., objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalca za zavarovanje
postaje Celje–^ret
A. Splo{ni podatki
1. Investitor: Slovenske ‘eleznice Ljubljana, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11, v
skladu z zakonom o izvr{evanju prora~una
in o prora~unu RS za leto 1995.
2. Predmet razpisa: zavarovanje postaje
Celje–^ret.
3. Lokacija: ‘elezni{ka postaja Celje–
^ret.
4. ^as del: dela morajo biti zaklju~ena
do 31. 12. 1995.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 44,000.000 SIT.
6. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobite po predhodnem telefonskem razgovoru v S@-Sekcija SVTK Celje,
Ulica XIV. divizije 2, Celje pri Godec Andreju, dipl. in‘. na tel. 063/25-920 int. 340
ali @AT 888-340 med 7.30 in 8.30 od 14. 8.
1995 do 17. 8. 1995.
7. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponudijo:
– bolj{e reference pri dobavi in monta‘i
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih
naprav na slovenskih ‘eleznicah,
– bolj{e finan~ne pogoje,
– kraj{i rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naro~niku.

[t. 2.0.-4919/95
Ob-1858
Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 34/84 in 29/86), odredbe o
postopku javnega razpisa za oddajo javnih
del (Ur. l. RS, {t. 28/93), Slovenske ‘eleznice, d.d., objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalca
A. Splo{ni pogoji
1. Investitor: Slovenske ‘eleznice Ljubljana, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11.
2. Predmet razpisa:
a) obnova stre{ne kritine stavbe Za ‘eleznico 12, Logatec.
3. ^as del: september 1995.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,500.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki ob predlo‘itvi potrdila o pla~ilu v prostorih Sekcije za vzdr‘evanje prog
Postojna, Kolodvorska 25a, Postojna, pri Petru Kapelu ali Ivanki Kukolj (tel. 067/
24-361) od objave do 11. 8. 1995, med 7. in
8. uro ali med 14. in 15. uro. Kupnino za
razpisno dokumentacijo v vrednosti 5.000
SIT mora biti nakazana na ra~un
50100-601-5014744.
6. Ogled objekta bo v petek, 4. 8. 1995
ob 9.30 pred prometnim uradom ‘elezni{ke
postaje Logatec.
7. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– bolj{e reference pri podobnih delih,
– ugodnej{e finan~ne pogoje,
– kraj{i rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naro~niku.
8. Rok za oddajo ponudb je 18. 8. 1995
do 8.30 v tajni{tvu S@-Sekcije za vzdr‘evanje prog Postojna, Kolodvorska 25a, Postojna.
Slovenske ‘eleznice bodo sklenile pogodbo z izbranim izvajalcem.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v petek 18. 8. 1995 ob 9. uri v
prostorih S@-Sekcije za vzdr‘evanje prog
Postojna, Postojna, Kolodvorska 25a.
10. Obvestilo o izboru: o izboru bodo
ponudniki pisno obve{~eni v roku 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.
Slovenske ‘eleznice Ljubljana
Infrastruktura

javni razpis
za oddajo del glavnemu gradbenemu
izvajalcu za izgradnjo pokritega bazena
pri Fakultete za {port, Ljubljana
1. Naro~nik: Ministrstvo za {olstvo in
{port, Ljubljana, Zupan~i~eva 6.
2. Predmet razpisa je izbira glavnega
gradbenega izvajalca za izgradnjo pokritega bazena pri Fakulteti za {port.
Orientacijska vrednost je 250,000.000
SIT.
3. Lokacija objekta: Fakulteta za {port,
Ljubljana, Gortanova 22.
Ogled lokacije obvezen.
4. Dvig razpisane dokumentacije: projekt
za oddajo del s ponudbenimi popisi se lahko
dvigne od dneva razpisa dalje na naslovu
Center za razvoj, d.o.o., C. Ton~ke ^e~,
Trbovlje, vsak delovni dan od 8. do 15. ure
po predhodni najavi.
Za dvig omenjene dokumentacije je potrebno predhodno vpla~ilo nepovratnih sredstev v vi{ini 55.000 SIT na @R
52700-601-14791 pri SDK Trbovlje.
Eventualna dodatna kopiranja tehni~ne
dokumentacije se zara~unavajo po dejansko
nastalih stro{kih.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom del in
dvigom dokumentacije se dobijo 10 dni po
objavi na tem naslovu (tel. 0601/27-350,
27-344), kontaktna oseba je Ajti~.
Zahtevana gradnja je izklju~no po projektni dokumentaciji.
5. Predvideni rok pri~etka gradnje je 1.
10. 1995, predvideni rok kon~anja gradbenih del v letu 1997.
6. Investitor si pridr‘uje pravico dolo~iti
eventualno manj{i obseg del od razpisanega
z ozirom na razpolo‘ljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe ne glede na razloge. V
obeh primerih ponudnik nima pravice do
uveljavljanja od{kodnine iz tega naslova.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– potrdilo o registraciji, ki ne sme biti
starej{a od 30 dni,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo vodili gradnjo z navedbo izobrazbe in drugih
podatkov,
– poimenski spisek izvajalcev in podizvajalcev pri gradnji (s potrdili o registraciji) in njihove reference. Investitor si pri tem
pridru‘uje pravico, da za dolo~ena dela sam
izbere izvajalca – kooperanta,
– seznam referenc na podobnih objektih,
– operativni terminski plan,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s terminskimi, geolo{kimi razmerami in z obsegom del, ter da jih je sposoben izvesti v
navedenih terminih,
– izjavo, da je seznanjen z tehni~no dokumentacijo in da z njo sogla{a,
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– potrjen obrazec BON 1, BON 2 in
BON 3,
– bianco menico v vi{ini 10% ponudbenih del, kot garancijo za resnost ponudbe,
– izjavo ponudnika, da prevzema operativno koordinacijo izvajanja del na objektu
tudi z izvajalci-kooperanti, ki jih izbere investitor neposredno.
8. Izjava, da je ponudnik pripravljen izvesti pogodbena dela po sistemu funkcionalni klju~ v roke.
9. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe so:
– ponudbena cena – na~in pla~ila in fiksnost cene,
– kompleksnost ponudbe in reference na
podobnih objektih,
– garancija za opravljena dela,
– rok izvedbe,
– mo‘nost kreditiranja in pogoji le-tega,
– finan~no trdnost in sposobnost kritja
stro{kov delnega obra~una (situacije) –
avansov ni!,
– opcija ponudbe,
– izpolnjevanje pogojev iz 7. to~ke tega
razpisa.
Osnova je nespremenjen popis iz tehni~ne dokumentacije.
Upo{tevali bomo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki in izjavami.
Prepozno prispele ponudbe bomo vra~ali neodprte.
Naro~nik si pridr‘uje pravico, da ne izbere najcenej{e ponudbe ter da z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe ne glede na
razloge.
10. Ponudniki morajo k ponudbi prilo‘iti osnutek pogodbe.
11. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj!
Ponudba za pokriti bazen”, na naslov Fakulteta za {port, Ljubljana, Gortanova 22.
12. Rok za oddajo ponudbe je 28. 8. 1995
do 11. ure.
13. Odpiranje ponudb bo 28. 8. 1995 ob
12. uri na Fakulteti za {port Ljubljana, Gortanova 22, v sejni sobi. Ponudniki, ki bodo
sodelovali pri odpiranju ponudb, morajo
pred odpiranjem predlo‘iti pisno pooblastilo.
14. O izboru bodo ponudniki seznanjeni
najkasneje 30 dni po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za {olstvo in {port
[t. 321-01-055/95-16
Ob-1862
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33, na podlagi zakona o izvr{evanju prora~una Republike Slovenije za
leto 1995 (Ur. l. RS, {t. 40/95) in 1. ~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) ter odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa (Ur. l. RS, {t.
28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
a) za zbiranje ponudb za nove
proizvodne zmogljivosti na podro~ju
marikulture in programov o
prestrukturiranju morskih ribi~ev
b) za zbiranje programov za izgradnjo
ribogojnih objektov za proizvodnjo
sladkovodnih rib
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I. Uporabnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Ljubljana, Parmova
33.
II. Predmet razpisa:
1. sofinanciranje kmetijskih programov
za gojenje morskih rib v slovenskem morju,
2. sofinanciranje programov prestrukturiranja morskih ribi~ev.
Programi se bodo sofinancirali do najve~ 20% predra~unske vrednosti.
Skupni predviden obseg sredstev za finan~ne podpore zna{a 5,000.000 SIT.
3. Sofinanciranje programov novih ribogojnih objektov za proizvodnjo sladkovodnih rib.
Skupna predvidena vi{ina sredstev za
podporo zna{a 4,946.000 SIT.
III. Pogoji prijave:
1. K vlogi za sofinanciranje investicijskih programov za gojenje morskih rib je
potrebno prilo‘iti:
– investicijski program,
– predra~un investicije,
– finan~ni na~rt pokrivanja investicije,
– dokazilo o pridobitvi morske parcele
za gojenje rib.
2. K vlogi za sofinanciranje programov
prestrukturiranja morskih ribi~ev je potrebno prilo‘iti:
– program dejavnosti, v katero se kandidat ‘eli preusmeriti,
– predra~un oziroma finan~ni na~rt pokrivanja investicije,
– izjavo o vrnitvi ribolovnega dovoljenja.
Pri izbiri programov pod to~ko 1. bodo
imeli prednost programi z vi{jim dele‘em
lastnih sredstev.
Pri izbiri programov pod to~ko 2. pa bodo imeli prednost programi ribi~ev, ki razpolagajo z ve~jimi ribolovnimi sredstvi (ribi{ke ladje z globinsko povle~no mre‘o –
ko~o).
3. K vlogi za sofinanciranje objektov za
proizvodnjo sladkovodnih rib je potrebno
prilo‘iti:
– investicijski program,
– veljavno gradbeno dovoljenje oziroma
dovoljenje o priglasitvi del,
– finan~ni na~rt pokrivanja investicije,
– mnenje republi{kega svetovalca za
sladkovodno ribi{tvo.
Pri izbiri programov za proizvodnjo
hladnovodnih vrst rib bodo upo{tevane le
vloge z nad 3 tone letne proizvodne zmogljivosti.
Pri izbiri programov za proizvodnjo toplovodnih vrst rib pa bodo imeli prednost
programi, ki bodo zagotavljali 1 tono ali
ve~ letne proizvodnje.
IV. Dodatni pogoji in informacije:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizi~ne osebe. Pisne vloge je potrebno poslati v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis” na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, Ljubljana – referat morsko in sladkovodno ribi{tvo do 15. novembra 1995. Po tem roku se
dospele vloge ne bodo obravnavale.
Odpiranje ponudb bo 17. novembra 1995
v sejni sobi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ponudbe bo pregledala
in izbrala komisija, ki jo imenuje minister.
O izbiri bodo prosilci obve{~eni v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Podrobnej{e informacije o pripravi ponudb so na voljo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri mag. Sre~ku Perku, tel. 323-643.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-1863
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94), Obrtno
komunalno podjetje, p.o., Roga{ka Slatina,
Zdravili{ki trg 13, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev za rekonstrukcijo –
sanacijo ~istilne naprave Pod~etrtek
1. Investitor: Obrtno komunalno podjetje, p.o., Roga{ka Slatina, Zdravili{ki trg 13.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija – sanacija ~istilne naprave Pod~etrtek;
I. varianta: z nadomestilom strojne opreme na obstoje~e stanje proizvajalec TEH
PROJEKT Rijeka
II. varianta: rekonstrukcija naprave z novo strojno opremo drugega proizvajalca
3. Vsebina razpisa: sanira se ena enota
BIO DISKA za 1000 E, ki jo je proizvedel
in dal v obratovanje leta 1989 TEH PROJEKT Rijeka.
Potrebno je obnoviti kompletno strojno
opremo s pokrovi – kot varianta I. oziroma
rekonstruirati enoto BIO DISKA z novo tehnologijo na obstoje~e stanje s tem, da se
zagotovijo najmanj enaki u~inki ~i{~enja odpadne vode – kot varianta II.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
9,800.000 SIT.
5. Predvideni rok dokon~anja del je: 30.
10. 1995 za varianto I in 30. 12. 1995 za
varianto II.
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– fiksna cena,
– garancijski rok,
– pogoji kreditiranja,
– pla~ilni pogoji,
– reference.
7. Nosilec ponudbe mora navesti morebitne podizvajalce za posamezna dela s
predlo‘itvijo dokazil o njihovi registraciji
za izvajanje del.
8. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji lahko ponudniki dvignejo od 1. 8.
1995 do vklju~no 4. 8. 1995 vsak dan od 10.
do 13. ure na upravi podjetja pri Mirku Ve~eri~u, po predhodnem obvestilu na tel. 063/
814-626.
9. Rok za dostavo ponudb je vklju~no
21. 8. 1995 do 12. ure, v zaprti kuverti z
oznako “Ponudba ^N Pod~etrtek – ne odpiraj”.
10. Ponudba mora vsebovati elemente,
dolo~ene v 12. ~lenu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il.
11. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 22. 8. 1995 ob 10. uri v prostorih
uprave podjetja. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo imeti pisna pooblastila za
zastopanje.
12. Ponudniki bodo obve{~eni o izbiri
najugodnej{ega ponudnika do 15. 9. 1995.
OKP Roga{ka Slatina
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Ob-1865
Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, {t. 80/94), zakona o cestah (Ur. l. RS, {t. 2/88) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93, 19/
94), objavlja Ob~ina Sevnica

Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, (v sobi {t.
201 pri Marko{ek) v delovnem ~asu upravnih organov Ob~ine Sevnica.
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– fiksnost cene,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti,
– pla~ilni pogoji,
– garancijski rok,
– na~in zavarovanja izpolnitve obveznosti oziroma jamstva.
7. Skladno z 12. ~lenom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in
19/94) morajo ponudniki najkasneje 12. dan
po objavi v Uradnem listu RS do 12. ure na
Oddelek za okolje in prostor Ob~ine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za ureditev
plo~nika”.
8. Javno odpiranje ponudb bo isti delovni dan oddaje ponudb ob 13. uri v sejni sobi
Ob~ine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
9. Ponudniki bodo obve{~eni o izbiri v
15 dneh po odpiranju ponudb.
Ob~ina Sevnica

lav‘ pri Ormo‘u, Miklav‘ pri Ormo‘u 29, v
pisarni ravnatelja.
11. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
vzdr`evalna dela” je potrebno dostaviti v
zape~ateni kuverti v roku 10 dni od objave
tega razpisa na naslov: Osnovna {ola Miklav` pri Ormo`u, Miklav` pri Ormo`u 29,
Miklav` pri Ormo`u.
12. [ola si pridr‘uje pravico, da ne izvede nakupa u~il ali {olske opreme, ~e se tako
odlo~i.
13. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obve{~eni.
14. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve{~eni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
15. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Osnovni {oli Miklav‘ pri Ormo‘u, pri ravnatelju Miroslavu
Tram{eku, tel. 062/716-103.

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovitev talne
prometne signalizacije na lokalnih
cestah na obmo~ju ob~ine Sevnica
1. Investitor je Ob~ina Sevnica, Glavni
trg 19 a, Sevnica.
2. Obseg in vrsta dela: obnovitev talne
prometne signalizacije na lokalnih cestah
na obmo~ju Ob~ine Sevnica.
3. Orientacijska vrednost del je 750.000
SIT.
4. Rok izvajanja del je avgust 1995.
5. Razpisna dokumentacija je na razpolago na Oddelku za okolje in prostor Ob~ine
Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica, (v sobi {t.
201 pri Marko{ek) v delovnem ~asu upravnih organov Ob~ine Sevnica.
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– cena
– rok izvedbe
– reference
– fiksnost cen
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
– pla~ilni pogoji
– garancijski rok
– na~in zavarovanja izpolnitve obveznosti oziroma jamstva.
7. Skladno z 12. ~lenom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93, 19/
94) morajo ponudniki najkasneje 12. dan po
objavi v Uradnem listu RS do 12. ure na
Oddelek za okolje in prostor Ob~ine Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za talno prometno signalizacijo”.
8. Odpiranje ponudb bo isti delovni dan
oddaje ponudb ob 12. uri v sejni sobi Ob~ine Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica.
9. Ponudniki bodo obve{~eni o izbiri v
15 dneh po odpiranju ponudb.
Ob-1866
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 Sevnica
javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev plo~nika v
smeri Glavni trg–Pod vrta~o v Sevnici
1. Investitor je Sklad stavbnih zemlji{~
Ob~ine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
2. Obseg in vrsta dela: ureditev plo~nika
v dol‘ini 200 m z zemeljskimi deli, pripravo tampona, postavitev robnikov, monta‘o
pokrovov na meteorne ja{ke in asfaltacijo
plo~nika.
3. Orientacijska
vrednost
del
je
2,000.000 SIT.
4. Rok izvajanja del: avgust–september
1995.
5. Razpisna dokumentacija je na razpolago na Oddelku za okolje in prostor Ob~ine

[t. 33/95-5
Ob-1867
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) objavlja
Osnovna {ola Miklav‘ pri Ormo‘u, Miklav‘
pri Ormo‘u 29
javni razpis
za nakup u~il in {olske opreme za
centralno {olo
1. Investitor: Osnovna {ola Miklav‘ pri
Ormo‘u, Miklav‘ pri Ormo‘u 29.
2. Predmet razpisa: nakup u~il in {olske
opreme.
3. Naziv u~il in opreme: u~ila za skupinsko delo u~encev pri fiziki in {olska oprema
za eno u~ilnico.
4. Kraj: Miklav‘ pri Ormo‘u 29.
5. Orientacijska vrednost del: 1,500.000
SIT.
6. Rok izvedbe: avgust–september 1995.
7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– reference,
– pla~ilni pogoji,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra~unom,
– na~in obra~unavanja del,
– na~in zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku.
9. Ponudniki lahko oddajo ponudbe
skupno za u~ila in opremo ali lo~eno za
u~ila in opremo.
10. Razpisno dokumentacijo za izvedbo
ponudbe lahko poobla{~eni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Osnovni {oli Mik-

[t. 33/95-5
Ob-1868
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) objavlja
Osnovna {ola Miklav‘ pri Ormo‘u, Miklav‘
pri Ormo‘u 29
javni razpis
za izvedbo vzdr‘evalnih del na {olski
zgradbi Miklav‘ in Kog
1. Investitor: Osnovna {ola Miklav‘ pri
Ormo‘u, Miklav‘ pri Ormo‘u 29.
2. Predmet razpisa: ve~ja vzdr‘evalna
dela.
3. Naziv objekta: obnova fasade na starem delu {olske zgradbe Miklav‘ pri Ormo‘u 29 in namestitev za{~itnih mre‘ na okna
v zgradbi O[ Kog.
4. Kraj: Miklav‘ in Kog.
5. Orientacijska vrednost del: 5,000.000
SIT.
6. Rok izvedbe: avgust–september 1995.
7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– reference,
– pla~ilni pogoji,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra~unom,
– na~in obra~unavanja del,
– na~in zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku.
9. Razpisno dokumentacijo za izvedbo
ponudbe lahko poobla{~eni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Osnovni {oli Miklav‘ pri Ormo‘u 29 v pisarni ravnatelja.
10. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
vzdr`evalna dela” je potrebno dostaviti v
zape~ateni kuverti v roku 10 dni od objave
tega razpisa na naslov: Osnovna {ola Miklav` pri Ormo`u, Miklav` pri Ormo`u 29,
Miklav` pri Ormo`u.
11. Investitor si pridr‘uje pravico, da ne
izvede nakupa u~il ali {olske opreme, ~e se
tako odlo~i.
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12. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obve{~eni.
13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve{~eni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
14. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Osnovni {oli Miklav‘ pri Ormo‘u, pri ravnatelju Miroslavu
Tram{eku, tel. 062/716-103.
Osnovna {ola
Miklav‘ pri Ormo‘u
[t. 3-18/95
Ob-1869
Posavski muzej Bre‘ice objavlja na podlagi odredbe o postopku in izvajanju javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93)
javni razpis
za izdelavo tehni~ne dokumentacije
(PGD, PZI) obnove dela podstre{ja za
ureditev depojev in delovnih prostorov v
gradu Bre‘ice, Cesta prvih borcev 1,
Bre‘ice
1. Ponudnik za izdelavo tehni~ne dokumentacije: Posavski muzej Bre‘ice, Cesta
prvih borcev 1, Bre‘ice, 0608/61-271.
2. Predmet razpisa je izdelava tehni~ne
dokumentacije: projekt PGD, PZI za arhitekturo, gradbeno konstrukcijo, na~rt elektroin{talacij in telekomunikacij, na~rt ogrevanja in prezra~evanja ter vso ostalo tehni~no dokumentacijo, ki izhaja iz veljavnih normativov in standardov.
3. Podrobnej{i pogoji razpisa in razpisna
dokumentacija so dosegljivi od dneva razpisa dalje od 8. do 10. ure v upravi muzeja.
Ogled gradu s strokovno opredelitvijo investicije pa je mo‘en dne 16. in 17. avgusta
med 10. in 13. uro.
4. Merila za izbiro ponudnika:
– kompletnost ponudbe,
– optimalna idejna zasnova,
– cena in pla~ilni pogoji,
– garancija za opravljeno delo,
– reference.
Izbrani ponudnik bo moral tehni~no dokumentacijo (PGD, PZI) predvidoma izdelati do 27. oktobra 1995.
5. Ponudbe za izdelavo tehni~ne dokumentacije (PGD, PZI) morajo biti oddane v
upravi Posavskega muzeja Bre‘ice do ponedeljka 4. septembra 1995. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako “Za javni
razpis – ne odpiraj”.
6. Komisijsko odpiranje ponudb bo javno, in sicer 7. 9. 1995 ob 10. uri v prostorih
malega avditorija Posavskega muzeja.
7. O izidu javnega razpisa bodo vsi ponudniki seznanjeni v roku desetih dni od
dneva odpiranja ponudb.
Javni zavod
Posavski muzej Bre‘ice
[t. 99/95
Ob-1864
Na podlagi dolo~il o finaciranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev
prora~una Republike Slovenije (Uradni list
RS, {t. 58/1994), uredbe o pristojbini za
vzdr‘evanje gozdnih cest (Uradni list RS,
{t. 38/94), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naro~il
(Uradni list RS, {t. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Urad-
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ni list RS, {t. 19/94) Ob~ina [entjernej v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Bre‘ice in OE Novo mesto objavlja

– rok izvedbe,
– ponujena cena,
Opomba: najcenej{a ponudba ni nujno
tudi najugodnej{a!
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delavnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne ob~ine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 323-A/
III., 8 dni po objavi razpisa v Uradnem listu
RS.
Projektna dokumentacija je na ogled na
istem naslovu.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/227-771.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati 10.
dan od objave v Uradnem listu RS do 12.
ure na naslov: Mestna ob~ina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, soba 323 – A/III v zaprti kuverti s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za O[ @ite~ka vas.”
7. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Mestne ob~ine
Mestna uprava Maribor, Ul. heroja Staneta
1, soba 329/III ob 12. uri.
Ob~ina Duplek

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdr‘evalnih del na
gozdnih cestah na podro~ju Ob~ine
[entjernej v letu 1995
1. Naro~nik: Ob~ina [entjernej
2. Dokumentacija: dokumentacija razpisanih del je na razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije, OE Bre‘ice, Bratov Milavcev 61, Bre‘ice, Odsek za gozdne prometnice in tehnologijo in na sede‘u ob~ine.
3. Predmet razpisa: redna vzdr‘evalna
dela (grediranje, obnova gramoznega sloja,
ro~no in strojno ~i{~enje cevni propustov in
cestnega telesa, sanacija in izgradnja cevnih propustov, polaganje dra‘nikov, zemeljska dela, sanacija podpornih sten v lesu,
kamnu in betonu, ozelenjevanje...).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,000.000 SIT.
Investitorji si pridr‘ujejo pravico spremeniti obseg del v razpisu glede na pridobitev sredstev (republi{ka sredstva, pristojbina, sredstva 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 del je konec leta
1995, dela pa se izvajajo po kvartalnih operativnih planih.
6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za podro~je in obseg razpisanih del, ponudbena cena na enoto, strojne in delovne kapacitete, na~in pla~ila in fiksnost cen, garancijski roki, morebitne druge ugodnosti.
7. Ponudbe: ponudbe za javni razpis
predlo‘ite v 20 dneh po objavi razpisa v
sprejemno pisarno Ob~ine [entjernej v zapri kuverti z oznako “Ne odpiraj - javni
razpis za izbiro izvajalca vzdr‘evalnih del
na gozdnih cestah Ob~ine [entjernej.”
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 [entjernej
Zavod za gozdove Slovenije
OE Bre‘ice
OE Novo mesto
Ob-1874
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
Duplek objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo lesenih
stropov v O[ Bratov Greif, enoti @ite~ka
vas
1. Naro~nik: Ob~ina Duplek
2. Predmet razpisa in orientacijska vrednost:
– gradbena, obrtni{ka in instalacijska dela je 2,000.000 SIT.
3. Rok izvedbe: avgust
4. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika so predvsem:
– strokovnost,
– reference,

Ob-1875
Na podlagi dolo~il zakona o izvr{evanju
prora~una Republike Slovenije za leto 1994
(Ur. l. RS, {t. 26/94), uredbe o za~asnem
financiranju potreb iz prora~una Republike
Slovenije v letu 1995 (Ur. l. RS, {t. 82/94)
in odredbe 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 19/94) Ministrstvo za
okolje in prostor – Uprava RS za varstvo
narave, Ple~nikov trg 2, objavlja
javni razpis
za podro~je varstva narave
1. Naro~nik: Uprava RS za varstvo narave, Ple~nikov trg 2, Ljubljana
2. Predmet razpisa: prora~unska postavka 6071 – Publikacije za varstvo narave.
Uprava RS za varstvo narave razpolaga
v letu 1995 s sredstvi, namenjenim pripravi
publikacij za popularizacijo varstva narave.
3. Vrsta del in nalog: navedena prora~unska postavka bo namenjena med drugim
za natis prevoda gradiva Parki za ‘ivljenje.
4. Prijava: na razpisu lahko sodelujejo
pravne osebe, ki izpolnjujejo zahteve iz tega javnega razpisa in so podane v razpisni
dokumentaciji. Prijava mora vsebovati ime
firme, odlo~bo o registraciji in naziv naloge, na katero se prijavlja.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v tednu dni po objavi razpisa
v Uradnem listu RS, vsak dan od 9. do 12.
ure na Upravi RS za varstvo narave, Ple~nikov trg 2, Ljubljana (Alma Vi~ar, tel. 061/
1258-467).
Orientacijska vrednost nalog, merila za
izbor najugodnej{ega ponudnika in roki izvedb so podani v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudba: ponudniki, ki ‘elijo sodelovati v javnem razpisu, morajo ponudbe pripraviti na na~in, ki je dolo~en v odredbi o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naro~il, ki se financirajo iz
prora~una (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94).
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7. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od
dneva objave javnega razpisa. Ponudniki
morajo dostaviti vloge v zape~ateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – ponudba Publikacija
Parki za `ivljenje” na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Ple~nikov trg 2, Ljubljana.
Odpiranje ponudb bo 15 dni po zaklju~ku roka za oddajo ponudbe, ob 10. uri v
prostorih Uprave RS za varstvo narave,
Ple~nikov trg 2.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obve{~eni najkasneje 15 dni po odpiranju ponudb. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobite pri Almi Vi~ar, tel. 061/
1258-467.

7. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od
dneva objave javnega razpisa. Ponudniki
morajo dostaviti vloge v zape~ateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – ponudba Kartiranje
habitatov” na naslov: Ministrstvo za okolje
in prostor, Uprava RS za varstvo narave,
Ple~nikov trg 2, Ljubljana.
Odpiranje ponudb bo 15 dni po zaklju~ku roka za oddajo ponudbe, ob 10. uri v
prostorih Uprave RS za varstvo narave,
Ple~nikov trg 2.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obve{~eni najkasneje 15 dni po odpiranju ponudb. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobite pri Almi Vi~ar, tel. 061/
1258-467.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

javni razpis
za oddajo del: AC Pesnica - Miklav‘ Slivnica; izdelava zemlji{ko katastrskih
na~rtov M 1:1000
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) v Dru‘bi za dr‘avne
ceste, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi
{t.128/I, in sicer od dne 3. 8. 1995 dalje,
strokovne informacije pa vam posreduje Angel Polajnko, dipl. in‘. (tel. 062/224-559).
Orientacijska vrednost del zna{a
70,200.000 SIT.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 28. 8. 1995 do 10.30 ure 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 AC Pesnica - Miklav‘ - Slivnica; izdelava zemlji{ko katastrskih na~rtov M 1:1000.” - A.P.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1995
ob 11. 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: ponudbena cena, rok izvedbe in
strokovna usposobljenost izvajalca.

Ob-1876
Na podlagi dolo~il zakona o izvr{evanju
prora~una Republike Slovenije za leto 1994
(Ur. l. RS, {t. 26/94), uredbe o za~asnem
financiranju potreb iz prora~una Republike
Slovenije v letu 1995 (Ur. l. RS, {t. 82/94)
in odredbe 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 19/94) Ministrstvo za
okolje in prostor – Uprava RS za varstvo
narave, Ple~nikov trg 2, objavlja
javni razpis
za podro~je varstva narave
1. Naro~nik: Uprava RS za varstvo narave, Ple~nikov trg 2, Ljubljana
2. Predmet razpisa: prora~unska postavka 6069 – Kartiranje habitatov
Uprava RS za varstvo narave razpolaga
v letu 1995 s sredstvi, namenjenim organiziranju sistema kartiranja habitatnih tipov.
3. Vrsta del in nalog:
Navedena prora~unska postavka bo namenjena za naslednje naloge:
– pregled ustanov in organizacij, ki zbirajo in vodijo podatke, uporabne za sistem
kartiranja habitatov;
– priprava projektne naloge za testno
kartiranje.
4. Prijava: na razpisu lahko sodelujejo
izvajalci, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa za predhodno ugotavljanje usposobljenosti za pripravo strokovnih gradiv v
zvezi z ustanavljanjem naravnih parkov v
Sloveniji (Ur. l. RS, {t. 48/94) in ostale fizi~ne in pravne osebe, ki izpolnjujejo zahteve iz tega javnega razpisa in so podane v
razpisni dokumentaciji. Prijava mora vsebovati ime firme, odlo~bo o registraciji in
naziv naloge, na katero se prijavlja.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v tednu dni po objavi razpisa
v Uradnem listu RS, vsak dan od 9. do 12.
ure, na Upravi RS za varstvo narave, Ple~nikov trg 2, Ljubljana (Alma Vi~ar tel. 061/
1258-467).
Orientacijska vrednost nalog, merila za
izbor najugodnej{ega ponudnika in roki izvedb so podani v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudba: ponudniki, ki ‘elijo sodelovati v javnem razpisu, morajo ponudbe pripraviti na na~in, ki je dolo~en v odredbi o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naro~il, ki se financirajo iz
prora~una (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94).

[t. 110-1/95
Ob-1895A
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: Prometna analiza odseka
AC Diva~a-Klanec in Klanec-Srmin za
dimenzioniranje elementov avtoceste,
priklju~kov in priklju~nih cest
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) v Dru‘bi za dr‘avne
ceste, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi
{t.128/I, in sicer od dne 3. 8. 1995 dalje,
strokovne informacije pa vam posreduje
Cveto Gregorc, dipl. ek. (tel. 132 42 22).
Orientacijska vrednost izdelave {tudije
je 1,800.000 SIT.
Rok izdelave {tudije je dva meseca od
podpisa pogodbe. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so: ponudbena cena, reference ponudnika in rok izdelave.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 14. 8. 1995 do 8.30 ure 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 Prometna analiza odseka AC Diva~a-Klanec in Klanec-Srmin za dimenzioniranje elementov
avtoceste, priklju~kov in priklju~nih cest”. C.G.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 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.
[t. 110-1/95
Ob-1895B
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

[t. 110-1/95
Ob-1895C
Na podlagi nalog iz 3. ~lena zakona o
dru‘bi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS 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: PGD cestninska postaja
Prekopske {ume (AC Arja vas Vransko)
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) v Dru‘bi za dr‘avne
ceste, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi
{t.128/I, in sicer od dne 3. 8. 1995 dalje,
strokovne informacije pa vam posreduje Stane Zupan, dipl. in‘. (tel. 1322 241).
Orientacijska vrednost del zna{a
9,000.000 SIT.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 14. 8. 1995 do 10.30 ure 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 PGD
cestninska postaja Prekopske {ume (AC Arja vas - Vransko).” - S. Z.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1995
ob 11. 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: ponudbena cena, rok izvedbe in
strokovna usposobljenost izvajalca.
[t. 110-1/95
Ob-1895^
Na podlagi nalog iz 3. ~lena zakona o
dru‘bi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS 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

Stran 1862
DARS, d.d.), za potrebe opravljanja strokovnih in tehni~nih nalog pri gradnji in
vzdr‘evanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Geodetske, geotehni~ne
in hidrogeolo{ke meritve v okviru
vzdr‘evanja na obstoje~i AC mre‘i za
obdobje treh let
Predmet razpisa so naslednja dela:
1. Geodetske meritve na trasi in objektih
HC Maribor
2. Geodetske meritve v predoru Karavanke
3. Hidrogeolo{ke meritve v predoru Karavanke
4. Geotehni~ne meritve v predorih Karavanke, Debeli hrib in Mali vrh
5. Geotehni~ne meritve sidernih sil na
posameznih objektih na obstoje~i AC mre‘i.
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) v Dru‘bi za dr‘avne
ceste, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi
{t. 128/I, in sicer od dne 3. 8. 1995 dalje,
strokovne informacije pa vam posreduje Andrej Lo~ni{kar, dipl. in‘. (tel. 1324 222).
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 14. 8. 1995 do 9.30 ure 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 Geodetske, geotehni~ne in hidrogeolo{ke meritve
v okviru vzdr‘evanja na obstoje~i AC mre‘i za obdobje treh let.” - A.L.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1995
ob 10. 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: ponudbena cena, rok izvedbe in
strokovna usposobljenost izvajalca.
Ob-1896
Slovenia East-West Highway Project
Invitation for prequalification
Construction of a Four Lane Road
^rnu~e-Dom‘ale (4km)
This Invitation for Prequalification follows the General Procurement Notice for
this project which was published in Procurement Opportunities Number 14 dated May
1993.
The Republic of Slovenia has received a
loan from the European Bank for Reconstruction and Development towards the cost
of the reconstruction of the East-West Highway Project.
The Ministry of Transport and Communications, Directorate of the Republic of
Slovenia for Roads intends to prequalify
contractors for a contract for the construction of 4,0 km four lane road (^rnu~e–Dom‘ale) to be funded from part of the proceeds
of the loan. The works under the contract
will comprise:
– Preparatory works, earthworks, drainage, pavement, retaining wall and relocation of services;
– Reinforced concrete culverts;
– Regulations of waterways over a length
of about 320 meters;
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– Railway deviation over a length of
about 1.2 kilometres;
– Bypass roads, bicycle roads and footpaths of about 4.3 kilometres;
– Road furniture, including horizontal
and vertical traffic signs, guard-rails, etc.
Prequalification and tendering for contract to be financed with the proceeds of the
loan from the European Bank is open to
firms and joint ventures of firms from any
country. The invitation for tender is expected to be published in December 1995.
Prequalification documents may be obtained from the address below upon payment of a non-refundable fee of 25.000 SIT
or equivalent in a convertible currency. Payment should be made by bank transfer to
bank account No. 51774/7 at the Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana. If requested,
the documents will be promptly dispatched
by courier, but no liability can be accepted
for loss or late delivery. Only parties that
purchase the prequalification documents
will be considered for prequalification.
The prequalification documents must be
duly completed and delivered to the address
below, on or before September 30, 1995.
Documents which are received late may be
rejected and returned unopened. Applicants
will be advised of the result of their application and only firms and joint ventures prequalified under this procedure will be invited to tender.
Interested firms may obtain further information from, and inspect and acquire the
prequalification documents at the address
below from July 20 until August 20, 1995
between 08:00hrs and 12:00hrs. Dipl. Ing.
Oto Rubini~, Dru‘ba za dr‘avne ceste d.o.o.,
Dunajska 48, room No. 130, 61109 Ljubljana, Tel. +386 61 132 42 22 ext. 249, Fax: +
386 61 13 31 282.
Direkcija RS za ceste

– obvozne ceste, kolesarske poti in pe{poti v dol‘ini ca. 4,3 km;
– oprema cest, vklju~no s horizontalno
in vertikalno prometno signalizacijo, odbojnimi ograjami, itd.
Na razpis za ugotavljanje sposobnosti in
zbiranje ponudb za dela, ki bodo financirana iz sredstev posojila Evropske banke za
obnovo in razvoj se lahko prijavijo ponudniki posami~no ali s skupnim nastopanjem
(joint venture) iz vseh dr‘av. Razpis za zbiranje ponudb bo objavljen predvidoma v
decembru 1995.
Ponudniki lahko dobijo dokumentacijo o
sposobnosti izvajalcev na spodaj omenjenem naslovu ob vpla~ilu nevra~ljivega zneska v vi{ini 25.000 SIT, ali v protivrednosti
v konvertibilni valuti, na ban~ni ‘iro ra~un
50105-601-13838 pri Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana. Na ‘eljo bomo ponudniku dokumentacijo pravo~asno poslali s kurirsko po{to (DHL, itd.) na stro{ke ponudnika, vendar ne prevzamemo nikakr{ne odgovornosti za izgubo ali prepozno dostavo.
V postopku priznanja sposobnosti izvajalcev bodo upo{tevani samo tisti ponudniki,
ki bodo pla~ali dokumentacijo za nate~aj o
sposobnosti izvajalcev.
Dokumentacija za nate~aj o sposobnosti
izvajalcev mora biti pravilno in v celoti izpolnjena in pravo~asno dostavljena na spodaj omenjeni naslov najkasneje do vklju~no
30. septembra 1995. Prepozno prejeto dokumentacijo bomo zavrnili in jo neodprto
vrnili. O izidu nate~aja o sposobnosti izvajalcev bodo ponudniki obve{~eni v 30 dneh
po predaji dokumentacije za nate~aj o sposobnosti izvajalcev. Pravico za oddajo ponudbe za opravljanje del bodo imeli samo
tisti ponudniki posami~no ali s skupnim nastopanjem, ki jim bo priznana sposobnost
za izvajanje del v tem postopku nate~aja.
Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
nadaljna podrobnej{a pojasnila, pregledajo
ali pridobe dokumentacijo za nate~aj o sposobnosti izvajalcev na naslednjem naslovu:
Oto Rubini~, dipl. in‘., Dru‘ba za dr‘avne
ceste, d.o.o., Dunajska 48, soba {t. 130,
61109 Ljubljana, tel.+386 61 132 42 22 int.
249, fax: +386 61 13 31 282.
Direkcija RS za ceste

Slovenija projekt magistralne ceste v
smeri vzhod - zahod
poziv k predlo‘itvi ponudb za nate~aj o
priznanju sposobnosti izvajalcev za
gradnjo {tiripasovne ceste ^rnu~e Dom‘ale (4 km)
Ta poziv k predlo‘itvi ponudb za nate~aj
o priznanju sposobnosti izvajalcev sledi
Splo{nemu obvestilu o nate~aju za projekt,
ki je bil objavljen v ~asopisu Procurement
Opportunities {t.14 v maju 1993.
Republika Slovenija je prejela posojilo
od Evropske banke za obnovo in razvoj za
rekonstrukcijo magistralne ceste v smeri
vzhod - zahod.
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste namerava
izvesti postopek za priznanje sposobnosti
izvajalcev za gradnjo 4 km dolge {tiripasovne ceste (^rnu~e–Dom‘ale), ki se bo delno financirala iz sredstev posojila za naslednja gradbena dela:
– pripravljalna dela, zemeljska dela, drena‘e, zgornji ustroj, oporni zid in prestavitve komunalnih vodov;
– armiranobetonski propusti;
– regulacije vodotokov v dol‘ini ca. 320
m;
– deviacija ‘elezni{ke proge v dol‘ini 1,2
km;

[t. 6/95
Ob-1878
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 Petrovci 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
Petrovci v letu 1995
1. Naro~nik: Ob~ina Petrovci
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije
– OE M. Sobota, Arhitekta Novaka 17, M.
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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
je 700.000 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 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 za javni razpis predlo‘ite v
20 dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno Ob~ine Petrovci 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 izdiu razpisa bodo ponudniki obve{~eni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Ob~ina Petrovci
Zavod za gozdove Slovenije,
OE M. Sobota

razpisanih del in jih je nakazati na ‘iro ra~un {t. 51800-601-11903.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlago za izdelavo ponudbe pri
poobla{~encu Staninvest Maribor na zgornjem naslovu ali po tel. 062/225-011, Lako{e Marjan, gr. in‘.
5. Orientacijska
vrednost
del
je
4,000.000 SIT.
6. Predviden rok pri~etka del je v za~etku meseca avgusta 1995, praviloma v osmih
dneh po sklenitvi pogodbe z najugodnej{im
ponudnikom. Dela morajo biti praviloma
kon~ana najkasneje do konca meseca avgusta 1995.
7. Merila za izbiro najugodnej{ih izvajalcev so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,
– reference,
– cena,
– roki.
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{tevati.
9. Ponudbe za razpisno delo je potrebno
oddati najkasneje v osmih koledarskih dneh
od objave v Uradnem listu RS, do 14. ure,
na naslov: Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, Maribor.
10. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Mestne ob~ine
Maribor, Mestne uprave, v kletni sejni sobi,
Ul. heroja Staneta 1, s pri~etkom ob 9. uri.
O morebitnih spremembah bodo ponudniki pravo~asno obve{~eni.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve{~eni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
12. Naro~nik si pridr‘uje pravico, da zaradi morebitnega likvidnostnega pomanjkanja sredstev ne sklene pogodbe z izbranim
ponudnikom oziroma sklene pogodbo za obseg del v vi{ini razpolo‘ljivih sredstev.
Mestna ob~ina Maribor

– od{tevalni {tevec in {tevec za kontrolo
izvodov
– avtomatsko ~i{~enje blanket gume
– rakelj za ~i{~enje valjev
Za‘eljeno je, da ima mo‘nost priklju~ka
za numeriranje in perforiranje.
b) rezalni stroj
– fotocelice
– zra~na blazina na delovnem pultu
– velikost no‘a od 920 do 1.150
– ra~unalni{ko dolo~anje formata
Za‘eljena je transportna miza za dvig
papirja.
c) barvni fotokopirni stroj
– laserski digitalni kopirni stroj A4 – A3
– full color, mono in ~rno
– pomanj{va – pove~ava –zoom
– 400 dpi
Za‘eljeno je RDF, cp editor in {olanje.
d) fotokopirni stroj
– hitrost delovanja 70 do 90 kopij na
minuto
– RADF
– Kaseta za ca. 2.500 kopij
– Dupleks
– pomanj{ava – pove~ava – zoom
e) fotokopirni stroj (2 kom)
– hitrost delovanja od 25 do 40 kopij na
minuto
– pomanj{ava – pove~ava – zoom
Za‘eljeno je FADF.
Ponudniki lahko ponudijo enega ali ve~
strojev.
Predvideni rok dobave in monta‘e najve~ 60 dni.
Pri enakih komercialnih pogojih bodo
imeli prednost ponudniki, ki lahko zagotovijo lastno skladi{~e rezervnih delov in lastno servisno mre‘o.
Vsi ponudniki morajo zagotoviti ogled
delujo~ih strojev.
V po{tev pridejo samo ponudbe, ki ne
predvidevajo predpla~ila.
Naro~nik si pridr‘uje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov ali
sprejme ponudbo le za posamezne stroje.
4. Ponudba mora vsebovati zlasti naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika
– veljavno registracijo
– obrazec o boniteti BON-1 (Agencija
za pla~ilni promet)
– obrazec o solventnosti podjetja BON-2
(APP)
– obrazec o solventnosti in boniteti
BON-3 (APP – za pravne osebe v zasebni
lastnini)
– dosedanje reference
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra~unom po postavkah
– garancijski roki in na~ini zavarovanja
izpolnitve obveznosti oziroma jamstva
– na~in zagotavljanja in dokazovanja kakovosti
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku
– navedbo poobla{~ene osebe ali slu‘be
ponudnika, ki daje tolma~enja na zahtevo
porabnika v zvezi s ponudbo
– opcija ponudbe
– rok dobave in monta‘e

Ob-1880
Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje
investicijsko-vzdr‘evalnih del na objektu
Mariborske knji‘nice – enota Tabor.
2. Naro~nik: Mestna ob~ina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za dru‘bene dejavnosti.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnej{ega ponudnika za izvajanje investicijsko
vzdr‘evalnih del na objektu Mariborske
knji‘nice – enota Tabor, Dvor‘akova ulica
3.
3. Z izro~itvijo ponudbe na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne pogoje in posebne pogoje, ki so priloga razpisne dokumentacije. Ponudniki s tem izra‘ajo svoj pristanek, da bodo v primeru, ~e so
kot najugodnej{i ponudniki izbrani za izvajanje razpisanih del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po na~elu “funkcionalni
klju~ v roke”.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave tega razpisa
dalje do vklju~no petega delovnega dne po
objavi, vsak delavnik med 8. in 12. uro na
sede‘u Staninvest Maribor, Grajska ul. 7,
Maribor.
Stro{ki kopiranja in kompletiranja razpisne dokumentacije bremenijo ponudnika in
zna{ajo 0,5 promile od okvirne vrednosti

[t. 044-04/93-1/4
Ob-1881
Na podlagi 99. ~lena zakona o izvr{evanju prora~una Republike Slovenije za leto
1994 in 1995 (Ur. l. RS, {t. 26/94 in 40/95)
in 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 nakup in monta‘o strojev za tiskarno
1. Predmet razpisa je nakup in monta‘a
strojev za tiskarno Dr‘avnega zbora Republike Slovenije.
2. Orientacijske vrednosti so slede~e:
a) offest stroj 6,500.000 SIT
b) rezalni stroj 8,200.000 SIT
c) barvni fotokopirni stroj 2,800.000 SIT
d) fotokopirni stroj 2,400.000 SIT
e) fotokopirna stroja 1,400.000 SIT.
3. Tehni~ne specifikacije strojev:
a) offset stroj
– format A4
– pobiranje pol na zrak
– veri‘no izlaganje
– mo‘nost papirnih matric
– vla‘enje na vodo (elektrostati~no teko~ino)

Stran 1864
Obrazci registracije BON-1, BON-2 in
BON-3 morajo biti izdani oziroma overjeni
po dnevu objave tega razpisa.
5. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti, ki mora biti pravilno opremljena: imeti mora oznako “Ne odpiraj, ponudba!” javni razpis {t. 044-04/93-1/4 – nakup strojev
za tiskarno. Na vsaki kuverti mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti s priporo~eno
po{to do vklju~no petka 8. 9. 1995 do 12.
ure na naslov: Dr‘avni zbor Republike Slovenije, Komisija za vodenje javnega razpisa
za nakup in monta‘o strojev za tiskarno
(Matja‘ Vovk), [ubi~eva 4, Ljubljana.
Lahko pa so tudi vro~ene do istega roka
v recepcijo Dr‘avnega zbora Republike Slovenije, [ubi~eva 4.
6. Odpiranje ponudb bo 20. 9. 1995 ob
9. uri v prostorih Dr‘avnega zbora Republike Slovenije, [ubi~eva 4, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
7. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravo~asno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene.
8. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
9. Vsa dodatna pojasnila dobite pri Iztoku Poto~niku, po tel. 061/17-61-235, od 9.
do 12. ure.
Dr‘avni zbor Republike Slovenije
[t. 177/95
Ob-1882
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije in dolo~il 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 40/95), objavlja UL – Fakulteta za
strojni{tvo Ljubljana, A{ker~eva 6
javni razpis
za dobavo in instalacijo ra~unalni{ke
opreme “PAKET-3”
I. Predmet razpisa je dobava ter instalacija ra~unalni{ke opreme z garancijskim in
pogarancijskim vzdr‘evanjem za:
a) ra~unalni{ko u~ilnico II,
b) strojni{ki vestnik FS,
c) strokovne slu‘be FS,
a) Ra~unalni{ka u~ilnica II
1. 12x osebni ra~unalnik PENTIUM
(PC-green):
– osnovna
plo{~a
100MHz/256K
PENTIUM-INTEL (PC+ISA)
– CPU PENTIUM-INTEL 100 Mhz
– 16 Mb Ram (1x16 ali 2x8) – SIMM
72pin/70ns
– opcijska cena za 32 Mb RAM namesto
16 Mb (1x32 ali 2x16)
– grafika Diamond Stealth 64 VRAM 2
Mb PCI
– HD 850 Mb EIDE “green” <13 ms
– FDD 3.5” 1.44 Mb
– mi{ka Logitech Pilot s podlogo
– tipkovnica Cherry G81-3000 SLO
– ohi{je MINI tower
– licen~ni OEM DOS 6.22 ter Windows
3.1 EE
– 17” barvni monitor green, raster max.
0.26 (razred SMILE)
2. 2x multimedia komplet (Mitsumi
Cdx4 interni, Sound Blaster 16 VE Creative

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 44 – 28. VII. 1995

Labs, zvo~niki aktivni 2x15W, mikrofon) –
INSTALIRANO
3. 1x tiskalnik ink-jet A3 EPSON STYLUS 1000
4. 1x tiskalnik ink-jet A4 EPSON STYLUS COLOR
b) Strojni{ki vestnik FS
1. 1x osebni ra~unalnik PENTIUM
(PC-green):
– osnovna
plo{~a
100Hz/256K
PENTIUM-INTEL (PCI + ISA)
– CPU PENTIUM-INTEL 100 Mhz
– 32 Mb Ram (1x32 ali 2x16) – SIMM
72 pin/70ns
– grafika Diamond Stealth 64 VRAM 4
Mb PCI
– HDI 1,2 Gb EIDE “green” <13 ms
– FDD 3.5” 1.44 Mb
– mi{ka Logitech Pilot s podlogo
– tipkovnica Cherry G81-3000 SLO
– ohi{je MINI tower
– licen~ni OEM DOS 6.22 ter Windows
3.1 EE
– 17” barvni monitor green, raster max.
0.26 (razred SMILE)
– multimedia komplet (Mitsumi CDx4
interni, Sound Blaster 16 VE Creative Labs,
zvo~niki aktivni 2x15W, mikrofon)
2. 1x osebni ra~unalnik 486 (PC-green):
– osnovna plo{~a 486 “green” (PCI+ISA)
– CPU AMD 486DX4-100 MHz
– 16 Mb RAM (1x16 ali 2x8) – SIMM
72pin/70 ns
– grafika Diamond Stealth 64 DRAM 2
Mb PCI
– HD 850 Mb EIDE “green” <13 ms
– FDD 3.5” 1.44 Mb
– mi{ka Logitech Pilot s podlogo
– tipkovnica Cherry G81-3000 SLO
– ohi{je MINI tower
– licen~ni OEM DOS 6.22 ter Windows
3.1 EE
– 15” barvni monitor green, raster max.
0.28 (razred SMILE)
3. 1x skener HP-ScanJet 3c
4. 1x sistem za RCD (RCD 1000 Pinncacle Micro) s pripadajo~o programsko
opremo
5. 10x prazen CD-ROM
6. 1x laserski tiskalnik A4 (HP-Laser Jet
5MP) 7 Mb RAM
c) Strokovne slu‘be FS:
1. 3x osebni ra~unalnik 486 (PC-green):
– osnovna plo{~a 486 “green” (PCI+ISA)
– PCU AMD 486DX4-100 MHz
– 8 Mb Ram (1x8 ali 2x4) – SIMM
72pin/70ns
– grafika Diamond Stealth SE DRAM 1
MB PCI
– HD 540 Mb EIDE “green” <13 ms
– FDD 3.5” 1.44 Mb
– mi{ka Logitech Pilot s podlogo
– tipkovnica Cherry G81-3000 SLO
– ohi{je MINI tower
– licen~ni OEM DOS 6.22 ter Windows
3.1 EE
– 15” barvni monitor green, raster max.
0.28 (razred SMILE)
2. 1x osebni ra~unalnik 486 (PC-green):
– osnovna plo{~a 486 “green” (PCI+ISA)
– CPU AMD 486DX4-100 MHz
– 16 Mb RAM (1x16 ali 2x8) – SIMM
72pin/70ns
– grafika Diamond Stealth 64 DRAM 2
Mb PCI

– HD 850 Mb EIDE “green” <13 ms
– FDD 3.5” 1.44 Mb
– mi{ka Logitech Pilot s podlogo
– tipkovnica Cherry G81-3.000 SLO
– ohi{je MINI tower
– licen~ni OEM DOS 6.22 ter Windows
3.1 EE
– 15'’ barvni monitor green, raster max.
0.28 (razred SMILE)
3. 1x osebni ra~unalnik PENTIUM
(PC-green):
– osnovna
plo{~a
100MHz/256K
PENTIUM-INTEL (PCI+ISA)
– CPU PENTIUM-INTEL 100 MHz
– 16 Mb RAM (1x16 ali 2x8) – SIMM
72pin/70ns
– grafika Diamond Stealth 64 VRM 2
MB PCI
– HD 850 Mb EIDE “green” <13 ms
– FDD 3.5” 1.44 Mb
– mi{ka Logitech Pilot s podlogo
– tipkovnica Cherry G81-3.000 SLO
– ohi{je MINI tower
– licen~ni OEM DOS 6.22 ter Windows
3.1 EE
– 15” barvni monitor green, raster max.
0.28 (razred SMILE)
– multimedia komplet (Mitsumi Cdx4 interni, Sound Blaster 16 VE Creative Labs.
zvo~niki aktivni 2x15 W, mikrofon)
4. 1x osebni ra~unalnik PENTIUM
(PC-green): sistem za RCD-1.000 Pinnacle
– osnovna
plo{~a
100MHz/256K
PENTIUM-INTEL (PCI+ISA)
– CPU PENTIUM-INTEL 100 Mhz
– 32 Mb RAM (1x32 ali 2x16) – SIMM
72pin/70ns
– grafika Diamond Stealth 64 VRAM 4
Mb PCI
– HD 1,2 Gb EIDE “green” <13 ms
– FDD 3.5” 1.44 Mb
– mi{ka Logitech Pilot s podlogo
– tipkovnica Cherry G81-3.000 SLO
– ohi{je MINI tower
– SCSI vmesnik Adapter PCI
– licen~ni OEM DOS 6.22 ter Windows
3.1 EE
– 17” barvni monitor green, raster max.
0.26 (razred SMILE)
– multimedia komplet (Mitsumi Cdx4 interni, Sound Blaster 16 VE Creative Labs,
zvo~niki aktivni 2x15 W, mikrofon)
5. 6x15” barvni monitor green, raster
max. 0.28 (razred SMILE)
6. 6xHDD 540 MB IDE <13 ms
7. 1x tiskalnik EPSON STYLUS COLOR
II. Vse potrebne podatke in razlage za
izdelavo ponudbe lahko zainteresirani ponudniki dobijo osebno ali po telefonu od 16.
8. 1995 do 18. 8. 1995 med 11. in 16. uro na
Fakulteti za strojni{tvo v sobi {t. SI-62A
(Drago Ocepek, dipl. in‘.) oziroma po telefonu {t. 061/1771-720.
III. Vsaka ponudba mora vsebovati:
1. firmo ponudnika, podatke in dokazila
o registraciji podjetja (z registracijskimi listi),
2. bonitetna poro~ila (BON 1, 2, 3),
3. na~in pla~ila s ceno fco FS Ljubljana
(brez carine, a s 5% PD),
4. vzorec pogodbe z roki dobave, na~inom pla~ila, klavzulo o zavarovanju avansnega pla~ila po pogodbi, ~asovno vezano
na funkcionalni prevzem,

[t. 44 – 28. VII. 1995
5. izjava o garancijski dobi in pogarancijskem vzdr‘evanju z navedenimi pogoji
in podatki o servisni slu‘bi,
6. referen~no listo instalirane enake ali
podobne opreme,
7. prospektni material, iz katerega mora
biti {e posebej razviden seznam celotne ponujene opreme s tehni~nimi specifikacijami
glede na razpisane zahteve.
IV. Orientacijska vrednost opreme max.
8,000.000 SIT oziroma po pozicijah:
a) max. 4,000.000 SIT
b) max. 2,000.000 SIT
c) max. 2,000.000 SIT
V. Predvideni rok dobave opreme je od
5. do 20. septembra 1995.
VI. Merila za izbiro ponudbe so konfiguracija, cena, pla~ilni pogoji, dobavni rok,
garancijska doba in pogoji pogarancijskega
vzdr‘evanja, poreklo in kvaliteta opreme ter
reference ponudnika.
VII. Posebni pogoji:
– ponudba mora biti celovita za vse 3
to~ke. Parcialnih ponudb komisija ne bo
obravnavala. Cene za posamezne to~ke A,
B in C morajo biti navedene lo~eno.
– konfiguracija opreme ne sme odstopati
od navedenih specifikacij, kar bo komisija
smatrala kot neupo{tevanje razpisnih zahtev in bo tak{ne ponudbe zavrnila.
– fakulteta si po dobavi opreme pridr‘uje pravico do testnega delovanja le-te za
obdobje, v katerem morajo biti odpravljene
vse morebitne pomanjkljivosti.
VIII. Komisija bo upo{tevala vse ponudbe, ki bodo vro~ene do vklju~no 21. 8. 1995,
in sicer z redno dnevno po{to ali osebno do
12. ure v sprejemno pisarno Fakultete za
strojni{tvo. Ponudbe, ki bodo prispele po
navedenem roku, komisija ne bo obravnavala ne glede na ~as oddaje in jih bo nepregledane vrnila.
IX.Vse ponudbe morajo biti oddane v
zape~ateni ovojnici z navedbo to~nega naslova, ponudnika in naslova z oznako “Ne
odpiraj – ponudba” in “Ponovni javni razpis
– Ra~unalni{ka oprema PAKET-3”.
X. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, bo 21. 8. 1995 ob
12. uri v sejni sobi {t. 115, I. nadstropje, na
Fakulteti za strojni{tvo. Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov
pisna pooblastila za zastopanje.
XI. O izbiri ponudbe bodo ponudniki obve{~eni v roku 7 dni po odpiranju ponudb.
Ponudbe se ponudnikom ne vra~ajo.
UL Fakulteta za strojni{tvo
Ljubljana
Ob-1883
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/94 Ob~ina Dom‘ale,
Oddelek za komunalno, stanovanjsko gospodarstvo in prostor, Ljubljanska 89, Dom‘ale, objavlja
javni razpis
za izbirjo izvajalca projektne
dokumentacije in za izvajanje del na
cestno, komunalno-energetskem
programu Ob~ine Dom‘ale
1. Naro~nik: Ob~ina Dom‘ale
2. Predmet razpisa in orientacijske vrednosti
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2.1 Za izdelavo projektne dokumentacije
a) objekt 1: Sanacija pe{ brvi ~ez Kamni{ko Bistrico v Dom‘alah (projekt za PGD
in PZI); okvirna vrednost 300.000 SIT,
b) objekt 2: hodnik za pe{ce ob {olski
ulici od kri‘i{~a M-10 do Pre{ernove ulice v
Dobu v dol‘ini 360 m z ureditvijo prehodov
(projekt za PGD in PZI), okvirna vrednost
300.000 SIT;
c) objekt 3: hodnik za pe{ce ob lokalni
cesti Ihan–Selo v dol‘ini 2.000 m z ureditvijo prehodov (projekt za PGD in PZI),
okvirna vrednost 1,200.000 SIT.
3.1 Rok izvedbe za objekt 1, 2, 3,:
pri~etek: avgust 95,
zaklju~ek: za~etek septembra 1995.
2.2 Za izvajanje del
a) objekt 1: dokon~anje plo~nika ob Bolkovi ulici v Homcu (cesta, dol‘ina 232 m);
okvirna vrednost 2,000.000 SIT.
b) objekt 2: rekonstrukcija Volfove ceste
v KS Jar{e-Rodica (cesta dol`ine 267);
okvirna vrednost 6,500.000 SIT.
c) objekt 3: zamenjava vodovodnih cevi
(tla~ni vod); okvirna vrednost 10,500.000
SIT
d) objekt 4: izgradnja vodovoda Bi{~e–Ihan II. faza (cevovod dol‘ina 250 m);
okvirna vrednost 3,000.000 SIT.
e) objekt 5: izgradnja prizidka k mrli{kim ve‘icam v Radomljah; (objekt prizidek) okvirna vrednost 2,500.000 SIT.
f) objekt 6: ureditev kolesarske steze,
most ~ez P{ato in hodnik za pe{ce R 371
Jar{e (objekt – raz{iritev mostu); okvirna
vrednost 4,000.000 SIT.
d) objekt 7: izgradnja vodovodne zanke
Dom‘ale ju‘ni del odsek 9 (cevovod dol‘ina 250 m) okvirna vrednost 4,000.000 SIT
3.2 Rok
izvedbe:
Pri~etek:
Zaklju~ek
Rok izvedbe:
Pri~etek:
Zaklju~ek

objekt 1: objekt 2: objekt 3:
avg. 95 avg. 95 avg. 95
sep. 95 sep. 95 sep. 95
objekt 4,5,6,7
avg. 95
sep. 95

4. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– ponudbena cena
– rok izvedbe del
– finan~na boniteta ponudnika
– garancijska doba
– reference in strokovnost
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delavnik od 8. do 12. ure
v prostorih Ob~ine Dom‘ale, Oddelek za
komunalno, stanovanjsko gospodarstvo in
prostor, na Ljubljanski 89/I, Dom‘ale. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije
in razlage za izdelavo ponudbe pri Primo‘u
Tonkli ali Jo‘etu Kumpu, tel. 722-022 ali
714-005. Odkupnina za razpisno dokumentacijo je 5.000 SIT pla~ljivo v gotovini ali z
virmanom
na
‘iro
ra~un
{t.
50120-630-810230 – prora~un Ob~ine Dom‘ale – razpis.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
18. 8. 1995 do 12. ure na naslov: Ob~ina
Dom‘ale, Oddelek za komunalno, stanovanjsko gospodarstvo in prostor, Ljubljanska 89/I, Dom‘ale, v zaprti ovojnici z napisom “Javni razpis – Komunala – Ne odpiraj!”

Stran 1865
Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob~ine
Dom‘ale – sejna soba I. nadstropje, dne 21.
8. 1995 ob 15. uri.
Naro~nik si pridr‘uje pravico izbrati izvajalca za vsako posamezno postavko iz razpisne dokumentacije. Prav tako si pridr‘uje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.
Ob-1884
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
Dom‘ale, Oddelek za komunalno, stanovanjsko gospodarstvo in prostor, Ljubljanska 89, Dom‘ale, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega izvajalca za
vodenje in nadzor prora~unskih nalo‘b
Ob~ine Dom‘ale
1. Naro~nik: Ob~ina Dom‘ale
2. Predmet razpisa: vodenje in nadzor
prora~unskih nalo‘b Ob~ine Dom‘ale na podro~ju komunalne, cestne, stanovanjske,
energetske in dru‘benih dejavnosti ({ole,
VVO, objekti kulturnih dejavnosti in {portni objekti).
3. Ponudniki predlo‘ijo ponudbo lo~eno
za vodenje in nadzor v nalo‘bene vrednosti,
in sicer za nalo‘be v vi{ini do 2,000.000
SIT, od 2,000.000 SIT do 5,000.000 SIT, od
5,000.000 SIT do 10,000.000 SIT in nad
10,000.000 SIT.
4. Ponudniki morajo k ponudbi prilo‘iti:
– dokaz o registraciji za zahtevano dejavnost,
– strokovno usposobljenost zaposlenih
delavcev.
5. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– ponudbena cena,
– finan~na boniteta ponudnika,
– reference in strokovnost.
6. Pisne ponudbe je treba oddati do 18.
8. 1995 do 12. ure na naslov: Ob~ina Dom‘ale, Oddelek za komunalno, stanovanjsko
gospodarstvo in prostor, Ljubljanska 89/I,
Dom‘ale, v zaprti ovojnici z napisom: “Javni razpis – Vodenje in nadzor – ne odpiraj”.
Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Ob~ine Dom‘ale, Ljubljanska 69, I. nadstropje – sejna soba, 21. 8. 1995 ob 15. uri.
Naro~nik si pridr‘uje pravico izbrati izvajalca za vsako posamezno postavko iz razpisne dokumentacije. Prav tako si pridr‘uje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.
Ob-1885
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
Dom‘ale, Oddelek za komunalno, stanovanjsko gospodarstvo in prostor, Ljubljanska 89, Dom‘ale objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega ponudnika za
izvajanje del na stanovanjskem in
{portnem programu Ob~ine Dom‘ale
1. Naro~nik: Ob~ina Dom‘ale
2. Predmet razpisa in orientacijska vrednost
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2.1. Adaptacijska dela v kletnih prostorih objekta Ljubljanska 70, Dom‘ale (gradbena in obrtni{ko-instalacijska dela)
2.1.1. Orientacijska vrednost 5,000.000
SIT
2.1.2. Rok izvedbe: 60 koledarskih dni
za~etek: avgust 1995
zaklju~ek: oktober 1995
2.2. Obnovitvena dela na objektih Ljubljanska 34 in 36, Dom‘ale
a) obnova stavbnega pohi{tva
b) obnova fasade
c) zunanja ureditev
2.2.1. Orientacijska vrednost:
a) 4,500.000 SIT
b) 5,000.000 SIT
c) 3,500.000 SIT
2.2.2. Rok izvedbe: 60 koledarskih dni
za~etek: avgust 1995
zaklju~ek: oktober 1995
2.3. Sanacijska dela v kotlovnici (rezervoarski prostori) na Ljubljanski 34 in 36,
Dom‘ale
2.3.1 Orientacijska vrednost: 800.000
SIT
2.3.2. Rok izvedbe: 30 koledarskih dni
za~etek: avgust 1995
zaklju~ek: september 1995
2.4. Sanacija strehe na {portni hali Dom‘ale
2.4.1. Orientacijska vrednost: 5,000.000
SIT
2.4.2. Rok izvedbe: 45 koledarskih dni
za~etek: avgust 1995
zaklju~ek: oktober 1995
3. Ponudniki lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo vsak delavnik od 8. do 12.
ure v prostorih Ob~ine Dom‘ale, Oddelek
za komunalno, stanovanjsko gospodarstvo
in prostor na Ljubljanski 89/I, Dom‘ale. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije
in razlage za izdelavo ponudbe 2.1., 2.2.,
2.3., pri Jelki Zalogar ali Jo‘etu Kumpu,
tel. 722-022 ali 714-005; za izdelavo ponudbe pod 2.4. pri Ireni Gri~ar, tel. 721-022.
Odkupnina za razpisno dokumentacijo je
5.000 SIT, pla~ljivo v gotovini ali z virmanom na ‘iro ra~un {t. 50120-630-610230 –
prora~un Ob~ine Dom‘ale – razpis.
4. Pisne ponudbe je treba oddati do 18.
8. 1995 do 12. ure na naslov: Ob~ina Dom‘ale, Oddelek za komunalno, stanovanjsko
gospodarstvo in prostor, Ljubljanska 89/I,
Dom‘ale v zaprti ovojnici z napisom: “Javni razpis – Objekti – Ne odpiraj”.
Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Ob~ine Dom‘ale, Ljubljanska 69, I. nadstropje – sejna soba, 21. 8. 1995 ob 15. uri.
Naro~nik si pridr‘uje pravico izbrati izvajalca za vsako posamezno postavko iz razpisne dokumentacije. Prav tako si pridr‘uje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.
Ob~ina Dom‘ale
[t. 258/95
Ob-1886
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
Hodo{–[alovci objavlja
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[t. 44 – 28. VII. 1995

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije
PZR, PGD, PZI za objekte Osnovne {ole
[alovci
1. Naro~nik: Ob~ina Hodo{–[alovci
2. Predmet razpisa in orientacijske vrednosti: predmet razpisa je projektna dokumentacija za gradnjo {oslkih prostorov; u~ilnice, upravni prostori, kuhinja z jedilnico,
knji‘nica, telovadnica in vrtec v prizidavi
Osnovne {ole [alovci.
Predvidene povr{ine:
– novogradnja
1.170 m²
– adaptacija
360 m²
Orientacijska vrednost projektne dokumentacije je 3,000.000 SIT.
3. Predvideni rok 90 dni po podpisu pogodbe.
4. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika so predvsem:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– pla~ilni pogoji.
Opomba: najcenej{a ponduba ni nujno
tudi najugodnej{a!
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delavnik od 8. do 12. ure
na ZEU – Dru‘bi za na~rtovanje in in‘eniring, d.o.o., M. Sobota, Staneta Rozmana 5.
Ponudniki lahko dobijo potrebne inforamcije in razlage na ZEU – Dru‘bi za na~rtovanje in in‘eniring, pri in‘. Stanku Mari~u (tel. 069 31-380), na Osnovni {oli [alovci, pri ravnatelju Jo‘etu ^erpnjaku (tel. 069/
59-010) in pri ‘upanu Ob~ine Hodo{-[alovci, Aleksandru Abrahamu.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
16. 8. 1995 do 12. ure na naslovu ZEU –
Dru‘ba za na~rtovanje in in‘eniring, Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.
7. Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 1995
ob 12. uri v prostorih ZEU – Dru‘ba za
na~rtovanje in in‘eniring, Staneta Rozmana
5, Murska Sobota.
8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, navedbo predmeta razpisa in opozorilom, da gre za javni
razpis.
Ob~ina Hodo{-[alovci

3. Orientacijska vrednost je od 90.000
do 110.000 SIT za revizijo v enem podjetju.
4. Predvideno trajanje del: od za~etka
septembra do za~etka leta 1996.
5. Merila za izbiro najbolj{ega ponudnika: reference ponudnikov, cena za pregled
v enem podjetju, dokazilo o registraciji pri
Slovenskem in{titutu za revizijo.
6. Razpisna dokumentacija:
– zakon o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. l. RS, {t. 55/92, 7/93 in 31/93),
– uredba o izdajanju in upo{tevanju potrdil na podlagi neizpla~anega dela neto osnovnih pla~ (Ur. l. RS, {t. 59/93),
– navodilo za kontrolo izra~una neizpla~anih delov neto osnovnih pla~, ki je na
voljo na Ministrstvu za ekonomske odnose
in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
7. Dodatne informacije: Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 061/171-3561 od 9. do 11.
ure.
8. Rok za oddajo ponudb: ponedeljek,
14. avgusta 1995 do 12. ure na Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 5.
9. Ponudnik po{lje ponudbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za poobla{~ene revizorje”.
10. Odpiranje ponudb: 22. avgusta 1995
ob 11. uri na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana v
sejni sobi.
11. Izbira ponudnika: o izbiri bodo ponudniki obve{~eni v roku 15 dni od dneva
odpiranja pondub.
Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Ob-1887
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj objavlja na podlagi odredbe o postopkih
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro poobla{~enih revizorjev,
registriranih pri Slovenskem in{titutu za
revizijo
1. Uporabnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: opravljanje pregledov izra~unov potrdil za neizpla~ani del neto osnovnih pla~ pri podjetjih, ki bodo v
procesu lastninskega preoblikovanja po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij
v interni razdelitvi in notranjem odkupu
uporabila tudi potrdila po 25. a ~lenu navedenega zakona in uredbi o izdajanju in upo{tevanju potrdil na podlagi neizpla~anega
dela neto osnovnih pla~.

Ob-1888
Na podlagi dolo~il zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, {t. 34/84 in 29/86) in
Pravilnika o na~inu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, {t. 27/86) objavlja Krajevna skupnost Cankova
javni razpis
za izbiro izvajalca del gradnje
kanalizacijskega omre‘ja v naselju
Cankova
1. Investitor: Krajevna skupnost Cankova.
2. Predmet razpisa: gradnja kanalizacije
v naselju Cankova – II. faza.
3. Orientacijska vrednost del zna{a
33,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: oktober 1995 – marec 1996.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sede‘u Krajevne skupnosti
Cankova, Cankova 25 (telefon 069/40-303),
kjer je tudi na vpogled projektna dokumentacija.
6. Ponudniki, ki ‘elijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbo na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije.
7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– najugodnej{a cena za razpisna dela,
ugodni pla~ilni pogoji, mo‘nost kreditiranja, fiksne cene,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upo{tevanje razpisnih pogojev,
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– 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.
8. K ponudbi morajo ponudniki predlo‘iti dokaz o registraciji firme.
9. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Zape~ateno ponudbo z oznako “Ponudba ne odpiraj! je
potrebno dostaviti na naslov Krajevna skupnost Cankova, Cankova {t. 25.
10. Javno odpiranje ponudb bo v 15 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve{~eni v 5 dneh po odpiranju ponudb.
Krajevna skupnost Cankova

ponovni javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije
PGD in PZI za kanalizacije in ~istilne
naprave za naselja Gan~ani, Lipovci in
Bratonci
1. Naro~nik: Ob~ina Beltinci.
2. Orientacijska vrednost del zna{a ca.
6,000.000 SIT.
3. Predvideni rok izdelave: 45 dni po
podpisu pogodbe.
4. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika so predvsem strokovnost, reference, rok izvedbe, ponujena cena, pla~ilni pogoji. Opomba: najcenej{a ponudba ni nujno
tudi najugodnej{a!
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do vklju~no desetega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro na Ob~ini Beltinci, Mladinska ul.
2, po predhodni najavi. Potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe posreduje
Stanislav Sraka, dipl. org. (tel. 069/42-264).
6. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
10 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na naslov: Ob~ina Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci. Ponudba
mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo in predpisanim postopkom.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj –
ponudba – kanalizacija in ^N”.
8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po oddaji ponudb ob 14. uri v prostorih
Ob~ine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci, v
pisarni tajnika ob~inske uprave. Ponudniki
bodo obve{~eni o izidu v 5 dneh po odpiranju ponudb.

– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Investitor si pridr‘uje pravico, spremeniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (republi{ka sredstva,
sredstva lokalnih skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravi~en do od{kodninskega
zahtevka.
8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
30 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na naslov: Ob~ina Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci. Ponudba
mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo in predpisanim postopkom.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj –
ponudba – Vodovod”.
10. Odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb ob 14.
uri v prostorih Ob~ine Beltinci, Mladinska
ul. 2, Beltinci, v pisarni tajnika ob~inske
uprave. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu
v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Ob~ina Beltinci

[t. 01-363-3/95
Ob-1889
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~inski svet ob~ine Lo{ki Potok
javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo –
obnovo kotlovnice v osnovni {oli dr.
Anton Debeljak, Hrib, Lo{ki Potok
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo gradbenih del pri rekonstrukciji kotlovnice v Osnovni {oli dr. Anton Debeljak,
Lo{ki Potok.
2. Ponudniki dobijo pri zastopniku investitorja – podjetju Stanbiro, d.o.o., Ribnica,
[e{kova 50, ustrezne podatke in ostale informacije, ki so osnova za izdelavo ponudbe v ~asu med 8. in 10. uro, vsak delovni
dan v ~asu razpisa.
3. Orientacijska vrednost del zna{a
3,000.000 SIT.
4. Za~etek izvajanja del je takoj po sklenitvi pogodbe z izvajalcem del. Dokon~anje
del v roku enega meseca.
5. Merila za izbiro najugodnej{ega izvajalca del:
– cena (ponudbena cena s pla~ilnimi pogoji in fiksnost cene),
– mo‘nost nudenja premostitvenega posojila,
– reference,
– druge ugodnosti.
6. Rok za oddajo pondube je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, in sicer po po{ti
ali osebno na naslov: Ob~ina Lo{ki Potok,
Hrib 102, Lo{ki Potok.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
rekonstrukcijo kotlovnice”.
7. Odpiranje ponudb bo izvedla komisija
investitorja – Ob~ine Lo{ki Potok prvi delovni dan po izteku roka iz 7. to~ke tega
razpisa. Ponudniki bodo o uspe{nosti razpisa obve{~eni pismeno po odlo~itvi na ob~inskem svetu.
Ob~ina Lo{ki potok
Ob-1890
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
Beltinci, ob~inska uprava, Mladinska ul. 2,
Beltinci, objavlja

Ob-1891
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
Beltinci, ob~inska uprava, Mladinska ul. 2,
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
primarnega vodovoda
Beltinci–I‘akovci–Melinci
1. Investitir: Ob~ina Beltinci.
2. Predmet razpisa: izgradnja primarnega vodovoda Beltinci–I‘akovci–Melinci
(dol‘ine 4.679 m, profil 225 mm).
3. Orientacijska vrednost del zna{a ca.
46,000.000 SIT.
4. Predvideni pri~etek del je v mesecu
septembru in dokon~anje do 31. 12. 1995.
5. Poudniki lahko dvignejo dokumentacijo razpisanih del (pla~ilo materialnih stro{kov) vsak delovni dan med 9. in 12. uro na
Ob~ini Beltinci, Mladinska ul. 2, po predhodni najavi. Potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe posreduje Stanislav
Sraka, dipl. org. (tel. 069/42-264).
6. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok, garancija kakovosti izvedbe in garancija za tehnolo{ko brezhibnost,
– tehni~na usposobljenost ponudnika in
strokovnost z referencami,

[t. 697/95
Ob-1892
Na podlagi odredbe o postopku javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in {t. 19/94) O[ Komenda-Moste,
Moste 40, Komenda objavlja
javni razpis
za nabavo vozila tipa Express kombi 1,4
RN ali podobnega vozila
1. Naro~nik: O[ Komenda-Moste, Moste 40, Komenda
2. Predmet: razpis za nabavo vozila za
potrebe {ole.
3. Ponudba naj vsebuje: ceno in pla~ilne
pogoje, podatke o servisni slu‘bi.
4. Merilo za izbiro: najugodnej{i pla~ilni pogoji.
5. Ponudbo po{ljite v 10 dneh na naslov:
O[ Komenda-Moste, Moste 40, Komenda.
Osnovna {ola Komenda-Moste,
Komenda
Ob-1893
Zdravstveni dom Dom‘ale, Mestni trg 2,
Dom‘ale objavlja
javni razpis
za nakup opremljenega re{evalnega
vozila
1. Predmet razpisa: 1 kom. opremljeno
re{evalno vozilo z orientacijskimi karakteristikami:
– VW kombi 4×4, dolga izvedba, povi{an, ABS zavore, klima naprava v vozni{kem in bolni{kem prostoru, jeklenka za kisik 11 l z napeljavo, modumat variabel, stenski rivaro~i, ferno nosila tip 50-6-155-3, signalne modre lu~i blic, mehko medicinsko
vzmetenje.
2. Dobavni rok: najve~ 3 mesece po podpisu pogodbe.
3. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– cena
– kvaliteta
– reference
– na~in pla~ila
– dobavni rok
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– garancija, servis,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
4. Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko dobite na tel. 061/711-015, int. 202, Zajc.
5. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
6. Ponudba mora biti oddana v zape~ateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj – ponudba na javni razpis”.
7. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
roku 30 dni od dneva zaklju~ka razpisa.
Zdravstveni dom Dom‘ale
[t. 8/95
Ob-1897
Splo{na bolni{nica “dr. Franca Derganca”, Nova Gorica, p.o., [empeter pri Gorici,
Padlih borcev 13, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega ponudnika za
izdelavo medicinske konfekcije
1. Naro~nik: Splo{na bolni{nica “dr.
Franca Derganca”, Nova Gorica, p.o., [empeter pri Gorici, Padlih borcev 13.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnej{ega ponudnika za izdelavo medicinske konfekcije.
3. Vrste artiklov:
a) operacijski program: kompresa zelena (cela, preklana), rjuha zelena, OP
pla{~-zeleni, OP zelene copate, kompresa
bela (cela, preklana), zavijalka (bela), OP
pla{~-beli – skupna koli~ina na{tetih artiklov – okrog 2000 kosov;
b) otro{ka konfekcija:
plenice, povijalni pasovi, spodnje hla~e,
igralne hla~e, ‘abe, srajce – razne – skupna
koli~ina ca. 14.000 kosov;
c) ‘enska in mo{ka konfekcija:
pid‘ama (bluza, hla~e), spalna srajca,
srajca za te‘ke bolnike, dojilna halja, bolni{ka halja – skupna koli~ina ca. 3000 kosov;
d) posteljnina: rjuha, prevleka za vzglavnik, prevleka za odejo, frotir brisa~a – skupna koli~ina okrog 5000 kosov;
e) kuhinjski artikli: prti, serviete, kuhinjske krpe – skupna koli~ina ca. 2000 kosov.
4. Dobava – sukcesivno do novembra
1995, v treh delih glede na specifikacijo,
razvidno v razpisnih pogojih.
5. Pogoje razpisa lahko dvignete v tajni{tvu tehni~no oskrbovalnega sektorja v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
6. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah v tajni{tvo tehni~no oskrbovalnega sektorja z oznako “Za razpisno
komisijo”.
Ponudbe morajo poslati priporo~eno po
po{ti ali osebno proti potrdilu. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS.
7. Merila za najugodnej{ega ponudnika:
cena, kvaliteta, reference, na~in pla~ila, dobavni rok.
8. O kraju in ~asu odpiranja ponudb bodo ponudniki pismeno obve{~eni.
9. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Splo{na bolni{nica
“dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, [empeter pri Gorici
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5. Merila za izbiro najugodnej{ih ponudnikov za posamezno nalogo so:
– vsebinska in metodolo{ka dispozicija
naloge,
– kompletnost in strokovna korektnost
ponudbe,
– reference ponudnikov,
– faznost in ~asovna dinamika izdelave
naloge,
– cena.
6. Ponudba za posamezno nalogo 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),
– vsebina naloge, 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,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra~unom,
– na~in zavarovanja izpolnitve obveznosti iz pogodbe.
7. 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.
8. Rok za oddajo ponudb traja do 11. 8.
1995. Rok za oddajo ponudb za~ne te~i naslednji delovni dan od dneva objave v Uradnem listu RS. Ponudnik po{lje ponudbe na
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, @upan~i~eva 6. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj, ponudba na javni razpis UPP” in naslovom naloge, za katero je
ponudba oddana ter naslovom ponudnika.
9. Odpiranje ponudb za vse naloge iz tega razpisa bo 14. 8. 1995 v prostorih Urada
RS za prostorsko planiranje v Ljubljani, @upan~i~eva 6, s pri~etkom ob 12.30. Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
10. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Ponovitveni javni razpis
za izbiro izvajalcev
1. Uporabnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad za prostorsko planiranje, @upan~i~eva 6, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izdelava naslednjih raziskovalnih nalog:
2.1. Prostorski in regionalni razvoj Slovenije v kontekstu evropskih integracij
Z raziskovalno nalogo ‘elimo analizirati
stanje, smeri in mo‘nosti razvoja Slovenije
v kontekstu priklju~evanja k Evropski uniji.
Spoznati ‘elimo vplive in posledice
vklju~evanja Slovenije v Evropsko unijo na
podro~ju prostorskega (poselitev, infrastruktura, krajina) in regionalnega razvoja. Znotraj tega je potrebno posvetiti posebno pozornost analizi mo‘nosti povezovanja slovenskih mest in urbanih omre‘ij z mesti in
urbanimi regijami v EU.
Predvideni rok pri~etka naloge je september 1995. Predvideni rok dokon~anja naloge je 10 mesecev. Skupna orientacijska
vrednost naloge zna{a 10,000.000 SIT.
2.2. Javno dobro in usmerjanje prostorskega razvoja
Z raziskovalno nalogo ‘elimo:
– dolo~iti vlogo javnega dobra v prostorskem razvoju,
– izdelati kriterije za prostorsko opredelitev javnega dobra ter re‘ime njihovega varovanja,
– vsebinsko opredeliti obmo~ja javnega
dobra,
– prostorsko opredeliti obmo~ja javnega
dobra.
Predvideni rok pri~etka je september
1995. Predvideni rok dokon~anja naloge je
18 mesecev. Skupna orientacijska vrednost
naloge zna{a 7,200.000 SIT.
2.3. Temeljne dru‘bene vrednote za izdelavo politike prostorskega razvoja Slovenije
Raziskovalna naloga naj poda sintezni
izbor tistih kategorij temeljnih dru‘benih
vrednot, ki se mo~neje odra‘ajo v prostoru.
Hkrati naj naloga prika‘e posamezna svetovnonazorska in filozofska na~ela, ki so
temeljnega pomena za oblikovanje politike
prostorskega razvoja Slovenije.
Predvideni rok pri~etka naloge je september 1995. Predvideni rok dokon~anja naloge je 5 mesecev. Skupna orientacijska
vrednost naloge zna{a 2,000.000 SIT.
2.4. Metodologija vrednotenja prostorskih politik in strategij drugih resorjev
Raziskovalna naloga je namenjena zasnovi metodologije in kriterijev za vrednotenje politik na podlagi ocene vpliva teh
politik na prostorski razvoj.
Predvideni rok pri~etka naloge je september 1995. Predvideni rok dokon~anja naloge je 10 mesecev. Skupna orientacijska
vrednost naloge zna{a 4,000.000 SIT.
3. Vse naloge pod to~ko 2. bodo recenzirane. Recenzente bo izbral naro~nik.
4. Podrobnej{e podatke in razlage za izdelavo ponudb lahko zainteresirani dobijo
po objavi razpisa vsak delovni dan od 9. do
11. ure, na tel. 061/1765-266 ali 061/
1765-755, do poteka razpisnega roka pri
mag. Petru Guli~u, dipl. in‘. kraj. arh. in dr.
Andreju ^ernetu, dipl. geog.

Ob-1900
Aerodrom Ljubljana, p.o., Brnik razpisuje
javni nate~aj
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izdelavo: {tudije vplivov na okolje z
vidika odvajanja fekalnih, meteornih in
tehnolo{kih odplak na podro~ju letali{~a
Ljubljana
1. Investitor: Aerodrom Ljubljana, p.o.,
Brnik
2. Naziv naloge: {tudija vplivov na okolje z vidika odvajanja fekalnih, meteornih
in tehnolo{kih odplak na podro~ju letali{~a
Ljubljana, Brnik.
3. Lokacija podro~ja: Letali{~e Ljubljana, Brnik.
4. Obseg in vrsta del: od ponudnikov pri~akujemo izdelavo omenjene {tudije s podrobno analizo obstoje~ega stanja na{tetih
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odplak (podprto z meritvami in kemi~nimi
analizami) ter predlog sanacije, razdelan po
posameznih onesna‘evalcih.
Vklju~ena in predstavljena naj bo tudi
vloga biolo{ke ~istilne naprave, ki je v fazi
pove~ave in sanacije delovanja.
[tudija naj tudi odgovori na vpra{anje,
ali je smiselno (z ozirom na koli~ino in vrsto tehnolo{kih odplak) zgraditi tehnolo{ko
~istilno napravo. In ~e je, kdo od onesna‘evalcev je po vsebini in koli~ini onesna‘evanja dol‘an to storiti.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference pri izdelovanju tovrstnih nalog,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra~unom,
– opis posameznih faz dela pri izdelavi
{tudije in obveznosti (~e so potrebne), ki jih
mora izpolniti naro~nik, da bo delo izvedeno hitro in kvalitetno,
– dinamika realizacije pogodbe,
– na~in obra~unavanja dela,
– garancijske obveznosti in na~in zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– na~in zagotavljanja in dokazovanja
kvalitete dela,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku,
– navedbo poobla{~ene osebe ali slu‘be
ponudnika, ki daje tolma~enje v zvezi s ponudbo.
6. Roki: predviden rok izdelave {tudije
je september in oktober 1995.
7. Merila za izbor najbolj{ega ponudnika:
– reference, iz katerih je razvidna aktivnost ponudnika na tovrstnih delih,
– reference strokovnega kadra,
– cena za razpisana dela,
– ostale finan~ne ugodnosti (vi{ina avansa, popust, fiksnost cen, dinamika pla~evanja),
– rok za izdelavo del.
8. Ponudbo lahko interesenti izdelajo na
podlagi ogleda kanalizacijskega sistema, od
virov onesna‘evanja, pa do biolo{ke ~istilne naprave in pridobitvi vseh potrebnih informacij v Aeroin‘eniringu pri Krelj Simonu, dipl. in‘. str. (tel. 064/261-378).
9. Interesenti morajo poslati ali dostaviti
ponudbe v roku 20 dni po objavi v Uradnem
listu RS, na naslov Aerodrom Ljubljana,
p.o., Aeroin‘eniring, Brnik.
10. Udele‘enci nate~aja bodo o izbiri
najugodnej{ega ponudnika obve{~eni najkasneje 20 dni po izteku roka za zbiranje
ponudb.

2. Naziv naloge: projekt posodobitve in
pove~anja obstoje~e biolo{ke ~istilne naprave.
3. Lokacija podro~ja: Letali{~e Ljubljana, Brnik.
4. Obseg in vrsta del: biolo{ka ~istilna
naprava je bila zgrajena 1978 leta po projektu Hidroin‘eniringa Ljubljana iz maja
1976 leta, s kapaciteto 1200 ekv. enot (projektant Igor Kos, dipl. in‘. gr.).
Od udele‘encev nate~aja pri~akujemo
ponudbo za projektiranje pove~anja ~istilne
naprave na kapaciteto 3000 ekv. enot in
hkrati njeno posodobitev z upo{tevanjem
najnovej{ih dognanj s podro~ja biolo{kega
~i{~enja odplak.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference pri projektiranju tovrstnih
objektov,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra~unom,
– opis posameznih del v fazi projektiranja oziroma {tudij, meritev in analiz, ki jih
bo ponudnik priskrbel sam, ali pa bo zanje
poskrbel investitor,
– dinamika realizacije pogodbe,
– na~in obra~unavanja del,
– garancijske obveznosti in na~in zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– na~in zagotavljanju in dokazovanja kakovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku,
– navedbo poobla{~ene osebe ali slu‘be
ponudnika, ki daje tolma~enje v zvezi s ponudbo.
6. Predviden rok za izdelavo projekta je
september in oktober 1995.
7. Merila za izbor najbolj{ega ponudnika:
– reference, iz katerih je razvidna aktivnost ponudnika na tovrstnih projektih,
– reference strokovnega kadra,
– cena za razpisana dela,
– ostale finan~ne ugodnosti (vi{ina avansa, popust, fiksnost cen, dinamika pla~evanja),
– rok za izvajanje del.
8. Ponudbo lahko interesenti delajo na
podlagi ogleda obstoje~e biolo{ke ~istilne
naprave in pridobitvi vseh potrebnih informacij v Aeroin‘eniringu pri Krelj Simonu,
dipl. in‘. str. (tel. 064/261-378).
9. Interesenti morajo poslati ali dostaviti
ponudbe v roku 20 dni po objavi v Uradnem
listu RS, na naslov Aerodrom Ljubljana,
p.o., Aeroin‘eniring, Brnik.
10. Udele‘enci nate~aja bodo o izidu nate~aja obve{~eni najkasneje 20 dni po izteku roka za zbiranje prijav.
Aerodrom Ljubljana

1. Investitor: Ob~ina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo zemeljskih, gradbenih in kanalizacijskih del pri izgradnji kanalizacije Cikava.
3. Razpisna dokumentacija in ogled projektov je na voljo 7. 8. 1995 od 8. do 10. ure
na Komunalnem podjetju Grosuplje, Cesta
na Krko 7, pri Darji Toma‘in, tel. 762-311.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 30,000.000 SIT.
5. Investitor si pridru‘uje pravico dolo~iti eventualno manj{i obseg del od razpisanega z ozirom na razpolo‘ljiva sredstva oziroma odstop od podpisa pogodbe v primeru
izpada investicijskih sredstev za to investicijo. Ponudniki zaradi morebitnega zmanj{anega obsega del ali odstopa od podpisa
pogodbe nimajo pravice do uveljavljanja
od{kodnine iz tega naslova.
6. Predvideni rok pri~etka del je oktober
1995, rok dokon~anja del pa februar 1996.
7. Lokacija trase glavnega kanala poteka
delno po travnatih povr{inah ob ‘elezni{ki
progi, ki jo pre~ka vzhodno ob prehodu ceste proti vasi Sela, kjer se preko preto~nega
bazena R 1400 s ~rpali{~em priklju~i na
obstoje~i primarni kanal “S”, ki poteka iz
Grosuplja do [marja, Sekundarni kanali potekajo po javnih povr{inah – poteh. Dol‘ina
kanala je 1550 m.
8. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– na~in pla~ila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– mo‘nost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 28. 8. 1995
do 8.45 na naslov: Komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje, v zape~ateni kuverti z oznako “Kanalizacija Cikava – Ne odpiraj”.
10. Odpiranje ponudb bo 28. 8. 1995 ob
9. uri v sejni sobi Komunalnega podjetja
Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ob-1901
Na podlagi dolo~il zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, {t. 45/84 in 29/86) razpisuje investitor Aerodrom Ljubljana, Brnik
javni nate~aj
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izdelavo projekta: posodobitev in
pove~anje obstoje~e biolo{ke ~istilne
naprave na obmo~ju letali{~a Ljubljana,
na Brniku
1. Investitor: Aerodrom Ljubljana, p.o.,
Brnik.

Ob-1902
Ob~ina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, 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 javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izvajanje del pri izgradnji
kanalizacije Cikava

Ob-1903
Ob~ina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, 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 javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izvajanje del pri izgradnji
kanalizacije Spodnja Slivnica 1. faza
1. Investitor: Ob~ina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo zemeljskih, gradbenih in kanalizacijskih del pri izgradnji kanalizacije Spodnja Slivnica – 1. faza.
3. Razpisna dokumentacija in ogled projektov je na voljo 7. 8. 1995 od 8. do 10. ure
na Komunalnem podjetju Grosuplje, Cesta
na Krko 7, pri Darji Toma‘in, tel. 762-311.
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4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 26,000.000 SIT.
5. Investitor si pridru‘uje pravico dolo~iti eventualno manj{i obseg del od razpisanega z ozirom na razpolo‘ljiva sredstva oziroma odstop od podpisa pogodbe v primeru
izpada investicijskih sredstev za to investicijo. Ponudniki zaradi morebitnega zmanj{anega obsega del ali odstopa od podpisa
pogodbe nimajo pravice do uveljavljanja
od{kodnine iz tega naslova.
6. Predvideni rok pri~etka del je oktober
1995, rok dokon~anja del pa februar 1996.
7. Lokacija trase glavnega kanala poteka
delno po javnih povr{inah – poteh Dol‘ina
kanala je 280 m. Gradnja obsega tudi izgradnjo preto~nega bazena s ~istilno napravo za 420 enot, ki je locirana pod vasjo.
8. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– na~in pla~ila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– mo‘nost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 28. 8. 1995
do 9.45 na naslov: Komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje, v zape~ateni kuverti z oznako “Kanalizacija Slivnica – Ne odpiraj”.
10. Odpiranje ponudb bo 28. 8. 1995 ob
9. uri v sejni sobi Komunalnega podjetja
Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ob~ina Grosuplje
Ob-1904
Na podlagi zakona o izvr{evanju prora~una Republike Slovenije za leto 1994 (Ur.
l. RS, {t. 26/94) in v zvezi z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja
ponoven javni razpis
{t. BO 13 A/95 za izbiro izvajalca
projekta “Psiholo{ki pregledi
nabornikov”
1. Naro~nik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
plo{~ad 26.
2. Predmet: izbira izvajalca projekta
“Psiholo{ki pregledi nabornikov”.
3. Predviden rok pri~etka in zaklju~ka
del: prora~unsko leto 1995.
4. Orientacijska vrednost naro~ila: v
skladu s prora~unom MORS.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predlo‘enem
potrdilu o vpla~anih stro{kih za izdelavo
razpisne dokumentacije in po{iljanja v znesku 5.000 SIT na ‘iro ra~un MORS {t.
50100-637-55216 dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vklju~no 10. 8. 1995 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva plo{~ad
24, soba {t. 365.
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6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naro~nik izlo~i iz nadaljnje obravnave.
Dodatne informacije glede vsebine javnega
razpisa dobite vsak dan od 10. do 11. ure v
Upravi za voja{ke zadeve, tel. 061/
171-2290.
7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporo~eno po po{ti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva plo{~ad 26 ali oddane v vlo‘i{~u
Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 12. 8. 1995 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo to~nega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba – BO 13
A/95 – Psiholo{ki pregledi nabornikov.”
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 8.
1995 ob 9. uri v prostorih Uprave za logistiko, Ljubljana, Kardeljeva plo{~ad 24 (soba
{t. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udele‘ili javnega odpiranja ponudb, morajo predlo‘iti pisno pooblastilo ponudnika
za zastopanje.
10. Nepravo~asno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.
11. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporo~eno po po{ti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva plo{~ad 26 ali oddane v vlo‘i{~u
Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 31. 8. 1995 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo to~nega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba – PUS
20/95 – tipizirana vozila MORS.”
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9.
1995 ob 9. uri v prostorih Uprave za logistiko, Ljubljana, Kardeljeva plo{~ad 24 (soba
{t. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udele‘ili javnega odpiranja ponudb, morajo predlo‘iti pisno pooblastilo ponudnika
za zastopanje.
10. Nepravo~asno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.
11. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za obrambo

Ob-1905
Na podlagi zakona o izvr{evanju prora~una Republike Slovenije za leto 1994 (Ur.
l. RS, {t. 26/94) in v zvezi z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za
dobavitelje tipiziranih vozil MORS
1. Naro~nik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
plo{~ad 26.
2. Predmet: tipizirana vozila MORS.
3. Predviden rok pri~etka in zaklju~ka
del: 1995/96.
4. Orientacijska vrednost: po prora~unu
MORS.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predlo‘enem
potrdilu o vpla~anih stro{kih za izdelavo
razpisne dokumentacije in po{iljanja v znesku 5.000 SIT na ‘iro ra~un MORS {t.
50100-637-55216 dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vklju~no 25. 8. 1995 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva plo{~ad
24, soba {t. 365.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naro~nik izlo~i iz nadaljnje obravnave.

Ob-1907
Ob~ina Ivan~na Gorica, Sokolska 8,
Ivan~na Gorica 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 javnih naro~il (Ur.
l. RS, {t. 28/93 in 19/94), objavlja
javni razpis
za izvajanje del pri izgradnji
kanalizacije Sti~na (III. faza) – glavni
zbiralnik “S” – dokon~anje, glavna
kanala “B”, “E” in sekundarne kanale
“E1” in “E2”
1. Investitor: Ob~ina Ivan~na Gorica, Sokolska 8, Ivan~na Gorica.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo zemeljskih, gradbenih in kanalizacijskih del pri izgradnji kanalizacije Sti~na
(III. faza) dokon~anje glavnega zbiralnika
“S”, glavna kanala “B”, “E” in sekundarne
kanale “E1” in “E2”.
3. Razpisna dokumentacija in ogled projektov je na voljo od 3. 8. do 9. 8. 1995 vsak
delovni dan od 8. do 10. ure na Ob~ini
Ivan~na Gorica, Sokolska 8, Ivan~na Gorica, pri Jereb Tonetu, tel. 777-697.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 37,000.000 SIT.
5. Investitor si pridr‘uje dolo~iti eventualno manj{i obseg del od razpisanega z
ozirom na razpolo‘ljiva sredstva in glede na
predhodne objave v Uradnem listu RS. Ponudniki zaradi morebitnega zmanj{anega
obsega del nimajo pravice do uveljavljanja
od{kodnine iz tega naslova.
6. Predvideni rok pri~etka del je oktober
1995, rok dokon~anja del pa junij 1996.
7. Lokacija trase kanalizacijskega voda
poteka od razbremenilnega objekta pri potoku Vi{njica pri ja{ku {t. J21, se nadaljuje
skozi naselje Sti~na do konca projektiranega glavnega kanala “B”, to je do ja{ka {t.
J18, vsebuje tudi kanale “E”, “E1” in “E2”.
Dokon~a se tudi glavni kanal “S” od ja{ka
J44 do J59.
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8. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– na~in pla~ila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– mo‘nost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 29. 8. 1995
do 8.30 na naslov: Ob~ina Ivan~na Gorica,
Sokolska 8, Ivan~na Gorica, v zape~ateni
kuverti z oznako “Kanalizacija Sti~na III.
faza – Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane po
po{ti morajo prispeti na navedeni naslov
najkasneje do 28. 8. 1995.
10. Odpiranje ponudb bo 29. 8. 1995 ob
9. uri v sejni sobi Ob~ine Ivan~na Gorica,
Sokolska 8, Ivan~na Gorica.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni v 45 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ob~ina Ivan~na Gorica

na: rekuperaciji toplote, energetsko u~inkovitem krmiljenju elektromotornih pogonov,
regulaciji zgorevanja, energetsko u~inkoviti razsvetljavi in sistemih za energetski management.
2. MERILA IN POGOJI
a) Programski projekti
Za izvajanje energetskih pregledov in izdelavo energetskih zasnov lokalnih skupnosti lahko kandidirajo izvajalci, ki imajo pisno soglasje investitorja za sofinanciranje
projekta.
Ministrstvo bo sofinanciralo izdelavo
energetskih pregledov in energetskih zasnov
v vi{ini do 50 % vrednosti posameznega
projekta. Vi{ina sofinanciranja ostalih programov se bo presojala individualno v odvisnosti od stopnje izpolnjevanja meril za izbiro ponudb. Ponudbe morajo biti izdelane
v skladu z metodologijo oziroma navodili iz
razpisne dokumentacije.
Pri izbiri bodo imeli prednost ponudniki,
ki bodo s svojimi rezultati zagotovili oblikovanje sistemskih programov za spodbujanje u~inkovite rabe. Ministrstvo si pridr‘uje
pravico delne izbire in zdru‘evanja vsebin
posameznih ponudb glede na strate{ke usmeritve na podro~ju u~inkovite rabe.
Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe:
– raz~lenjenost programske naloge z definiranjem ciljev in predlogov za njihovo
realizacijo,
– skladnost z usmeritvami v Strategiji
u~inkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo,
– reference izvajalcev na podro~ju razpisanega programa in izkazano mednarodno sodelovanje,
– vi{ina ponudbene cene in sofinanciranja programov oziroma projektov iz drugih
virov.
b) Investicijski projekti
Investicijske projekte bo Ministrstvo presojalo glede na slede~e kriterije:
– celovitost priprave projekta,
– prihranek energije glede na velikost investicije,
– donosnost investicije,
– ekolo{ki u~inki.
Pri odobravanju ponudb bodo imele
prednost ponudbe podjetij oziroma ustanov,
ki bodo imele predhodno izveden energetski pregled. Investicijske projekte bo Ministrstvo nepovratno sofinanciralo v vi{ini do
15%.
Investicijskih projektov, katerih izvajanje je v teku oziroma so ‘e izvedeni, Ministrstvo ne bo sofinanciralo.
3. VSEBINA VLOGE
a) Programski projekti
Vloga mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika z registrsko {tevilko,
2. navedbo poobla{~ene osebe ponudnika, ki daje tolma~enje na zahtevo Ministrstva,
3. dokazilo o registraciji,
4. pisne dokaze oziroma reference o uspe{nem izvajanju tovrstnih nalog v preteklosti,
5. podrobni program del,
6. seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri nalogi, z osebnimi referencami,
7. pisno soglasje zunanjih izvajalcev,
8. terminski plan izvajanja del,

9. ceno s specifikacijo stro{kov (delo,
materialni in potni stro{ki),
10. finan~ni plan,
11. podpisani splo{ni pogoji za izvajanje
pogodbe,
12. ponudbe, za katere je zahtevano soglasje investitorjev, izjavo prosilca o zagotovitvi sredstev za sofinanciranje.
b) Investicijski projekti
Vloga mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika z registrsko {tevilko,
2. navedbo poobla{~ene osebe ponudnika, ki daje tolma~enje na zahtevo Ministrstva,
3. dokazilo o registraciji,
4. sklep organov upravljanja o nalo‘bi,
5. investicijski program, izdelan s smiselno uporabo skupne metodologije za ocenjevanje
ekonomske
upravi~enosti
po navodilih za izdelavo investicijskih programov manj{ih nalo‘benih projektov Ljubljanske banke,
6. ponudbo izvajalca investicijskega projekta,
7. terminski plan za izvedbo del,
8. dokazilo o lastnih sredstvih in celotni
finan~ni konstrukciji,
9. ustrezno dovoljenje upravnega organa
(lokacijsko dovoljenje, gradbeno dovoljenje
ali odlo~bo o priglasitvi del),
10. ustrezno zavarovanje morebitnega
vra~anja sredstev za primer neizvedbe, nenamenske porabe sredstev ali nedoseganja
na~rtovanih parametrov.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
recepciji Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova 5.
4. ROK ZA PRIJAVO
Razpis za pridobitev sredstev traja 60
dni od dneva objave v Uradnem listu RS. Za
pravo~asno vlo‘eno se {teje ponudba, ki je
prispela na Ministrstvo do 15. ure zadnji
delovni dan veljavnosti razpisa.
Prosilci naj po{ljejo ponudbe v treh izvodih v zaprtih ovojnicah z ozna~bo “Ne
odpiraj! Prijava na razpis – Intervencije v
u~inkovito rabo energije” in navedbo imena
in naslova ponudnika. Ponudbe morajo biti
dostavljene za vsak projekt v posebni ovojnici.
Neustrezno dostavljenih ponudb in nepopolnih ponudb komisija ne bo obravnavala.
Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
ponedeljek po izteku roka za oddajo ponudb ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
gospodarske dejavnosti. Ponudniki bodo o
izidu obve{~eni najkasneje v 45 dneh po
odpiranju ponudb.
Dodatne informacije dobite pri Agenciji
RS za u~inkovito rabo energije pri Francu
Beravsu, vsak ponedeljek od 9. do 12. ure,
na tel. 17-13-275.

Ob-1908
Na podlagi prora~una Republike Slovenije za leto 1995 (Ur. l. RS, {t. 40/95), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvr{evanju prora~una Republike Slovenije
za leto 1994 (Ur. l. RS, {t. 40/95) in odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, (v nadaljevanju: MGD) objavlja naslednje javne razpise:
A) PODRO^JE ENERGETIKE
1. INTERVENCIJE V U^INKOVITO
RABO ENERGIJE
Razpolo‘ljiva sredstva za prora~unsko
postavko 6102: 50 mio SIT
1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je oddaja del s financiranjem oziroma sofinanciranjem programskih in investicijskih projektov, ki spodbujajo u~inkovito rabo energije v industriji,
storitvenem in javnem sektorju, gospodinjstvih, kmetijstvu in prometu.
Sredstva bodo namenjena za naslednje:
a) Programske projekte:
– sofinanciranje energetskih pregledov
podjetij in ustanov,
– sofinanciranje energetskih zasnov lokalnih skupnosti,
– sofinanciranje analize mo‘nosti za
u~inkovito rabo energije v panogah in skupinah porabnikov energije,
– sofinanciranje priprave strokovnih
podlag in osnutkov predpisov in standardov
na podro~ju u~inkovite rabe energije,
– financiranje informativnih, promocijskih, izobra‘evalnih in razstavnih projektov,
– sofinanciranje projekta: Celovito na~rtovanje rabe in oskrbe z energijo na osnovi
planiranja z najmanj{imi stro{ki,
– financiranje usklajevanja, spremljanja
in promocije programov in projektov u~inkovite rabe energije.
b) Investicijske projekte:
– sofinanciranje energetsko u~inkovitih
tehnologij in postopkov, s poudarkom

B) PODRO^JE INDUSTRIJE
1. PRESTRUKTURIRANJE IN OHRANJANJE DELOVNIH MEST
Razpolo‘ljiva sredstva za prora~unsko
postavko 4651: 552,857.120 SIT
1. PREDMET RAZPISA
Sredstva bodo usmerjena v subvencioniranje obresti kreditov, ki jih najemajo podjetja pri poslovnih bankah v Sloveniji v letu
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1995. Subvencionira se obrestna mera (r) v
vi{ini 7 odstotnih to~k. Subvencije bodo
podjetjem izpla~evane so~asno s pla~ili njihovih zapadlih obresti poslovni banki v letu
1995.
2. MERILA IN POGOJI
Za prestrukturiranje in ohranjanje delovnih mest {tejemo:
a) prestrukturiranje proizvodnih projektov, povezanih z izvedbo Temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v letih
1994-2003,
b) procese prestrukturiranja v podjetjih,
pri katerih se proizvodi, storitve in proizvodne skupine slovenske industrije, gradbeni{tva, turizma in gostinstva:
– spreminjajo po svojih funkcijah, oblikah in tehni~nih lastnostih, uporabi materialov; tehnolo{kih postopkih; stro{kovni
strukturi;
– prilagajajo predpisom in drugim tehni~no tehnolo{kim in ekolo{kim normam;
– realizirajo s pospe{evanjem tr‘enja,
predvsem na izvoznih tr‘i{~ih, in iskanju
novih trgov ter tr‘nih ni{.
Na javnem razpisu lahko sodelujejo vsa
podjetja iz panog industrije, gradbeni{tva,
gostinstva in turizma, ki jih po zakonu o
razvoju malega gospodarstva ne {tejemo
med mala podjetja.
Podjetja, ki ‘elijo pridobiti subvencijska
sredstva morajo samostojno pridobiti ustrezno kreditno linijo poslovne banke in sicer:
– odobritev dolgoro~nega kredita poslovne banke za prestrukturiranje proizvodnje v izvajanju po najugodnej{i obrestni
meri,
– odobritev kratkoro~nega kredita poslovne banke za nakup surovin za izvozno
proizvodnjo in pripravo turisti~ne sezone
po najugodnej{i obrestni meri.
3. VSEBINA VLOGE
Vloga mora vsebovati prijavo, ime in
naslov prosilca, elaborat banke posojilodajalke, oceno bonitete kreditojemalca in kreditno pogodbo, ki vsebuje predvsem: znesek kredita, ~as kreditiranja, namembnost,
dinamiko ~rpanja kredita, odlog pla~il,
obrestno mero in instrumente zavarovanja
kredita, BON 1 in BON 2 podjetja ter ostale
stro{ke kredita.
4. ROK PRIJAVE
Javni razpis je odprt do 30. 9. 1995.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj! Prijava na javni
razpis – Prestrukturiranje proizvodnje in
ohranjanje delovnih mest”.
Odpiranje prijav bo vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 10. uri v prostorih Ministrstva za gospodarske dejavnosti. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve{~eni najkasneje v 45 dneh po odpiranju prijav.
Informacije v zvezi z razpisom dobite
pri mag. Aleksandru Perdanu za podro~je
industrije, tel. 171-32-55, pri Borutu Gr‘ini~u za podro~je gradbeni{tva, tel.
171-32-61 in Marku Podrekarju za podro~je
turizma, tel. 171-32-92.
2. PORO[TVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH
DRU@B IZ POSLOV RESTRUKTURIRANJA DOLGOV
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1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je izbira gospodarskih
dru‘b, ki nameravajo pridobiti poro{tvo Republike Slovenije za obveznosti iz kreditov,
najetih zaradi restrukturiranja njihovih obveznosti do bank, na podlagi predpisov, navedenih v uvodnem delu razpisa in Zakonu
o poro{tvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih dru‘b iz poslov restrukturiranja dolgov (Ur. l. RS, {t. 69/94 in
13/95).
Skupna vi{ina poro{tev zaradi restrukruriranja lahko zna{a najve~ 20.000,000.000
tolarjev.
2. POGOJI IN MERILA
Na razpis se lahko prijavijo vse kapitalske gospodarske dru‘be in podjetja, ki jim
je v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju Agencija za prestrukturiranje in
privatizacijo potrdila program preoblikovanja, razen tistih ki:
– so obvladujo~e dru‘be v razmerju do
druge dru‘be, razen ~e se vse od njih odvisne dru‘be zave‘ejo kot solidarni dol‘niki
za njene obveznosti iz kreditne pogodbe;
– so v ste~aju;
– opravljajo gospodarsko javno slu‘bo;
– so delni{ke ali druga~ne dru‘be, katerih ve~inski lastnik je Republika Slovenija;
– so same ali je njihov ve~inski delni~ar
oziroma dru‘benik s pogodbo prenesel dru‘beni kapital na Sklad RS za razvoj;
– so dol‘nice Agencije RS za sanacijo
bank in hranilnic iz naslova prevzema terjatev od bank v sanaciji.
Prijavi morajo biti prilo‘ene vse listine,
potrebne za dokazilo o izpolnjevanju pogojev, ki so dolo~eni v 3., 4. in 5. ~lenu zakona.
K prijavi naj bo podana izjava, dana bankam, da bo dru‘ba v ~asu kreditiranja upo{tevala dolo~ila 6. ~lena zakona in omogo~ila bankam predpisan nadzor.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
izbiralo med prosilci, ki izpolnjujejo vsa z
zakonom predpisana merila in pogoje in so
predlo‘ili ustrezna listinska dokazila.
Pri izboru prosilcev bo Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti prednostno upo{tevalo predvsem kriterij u~inka, ki ga bo imela finan~na razbremenitev prosilca v postopku restrukturiranja dolgov.
3. VSEBINA VLOGE
– izpisek iz sodnega registra;
– akte o odpustitvi dela ali o zamenjavi
dela dolga za poslovni dele‘ oziroma delnice dol‘nika;
– kreditna pogodba sklenjena med banko in dol‘nikom za nov kredit, s katerim ji
odpla~a del dolgov, ki mu ni bil odpu{~en
ali zamenjan za poslovni dele‘ ali delnice
na na~in iz prej{nje alinee, iz katere bo razvidna vi{ina obrestne mere in drugi pogoji,
po katerih je kreditojemalec prejel kredit (5.
~len zakona o poro{tvih);
– poro~ilo o dosedanjih odnosih prosilca
z bankami, ki ga glede razvrstitve terjatev v
skupine za vsako banko potrdi poobla{~eni
revizor, ki je revidiral zadnje ra~unovodske
izkaze banke. Iz poro~ila in iz prilo‘enih
listin mora biti razviden nastanek obveznosti dol‘nika do bank in vsa vmesna odpla~evanja dolgov z novimi krediti;
– verificirana dokazila s katerimi podjetje izkazuje trajen pozitivni rezultat iz te-

ko~ega poslovanja ob upo{tevanju normalne stopnje zadol‘enosti, pri kateri lahko
podjetje {e akumulira del dobi~ka in obenem razumno servisira svoje dolgove. Pozitivno teko~e poslovanje podjetja se ugotavlja iz bilance uspeha in iz bilance stanja za
zadnja tri leta, ki jih je podjetje dol‘no predlo‘iti ob prijavi na razpis;
– projekcijo bilance stanja podjetja, ki
bo nastala s spremembo dol‘ni{ko-upni{kih
razmerij na osnovi sprejetega reprograma
obveznosti po javnem razpisu;
– projekcijo izra~una neto obratnih sredstev podjetja ob realizaciji reprograma obveznosti po javnem razpisu.
Dokazila s katerimi podjetje izkazuje trajen pozitivni poslovni rezultat iz teko~ega
poslovanja in obe projekciji (4., 5., 6. alinea) predlo‘i podjetje po predhodni verifikaciji poslovne banke, ki odobrava reprogram.
4. ROK ZA PRIJAVO
Rok za prijave je odprt do iz~rpanja poro{tvenega potenciala.
Prijave sprejemamo na Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova 5.
Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj! Prijava na javni
razpis – Poro{tvo RS”
V kolikor take oznake na ovojnici ne bo,
vloga ne bo obravnavana.
Odpiranje prijav bo vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova 5.
Banke in prosilci bodo o popolnosti vloge obve{~eni v roku pet delovnih dni po
vsakem odpiranju prijav.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
teko~e po{iljalo Ministrstvu za finance vso
dokumentacijo o re{enih vlogah tako, da bo
omogo~eno izvajanje sklepa Vlade RS o nalo‘bah likvidnostnih prese‘kov nekaterih
pravnih oseb javnega sektorja in o pasivnih
obrestnih merah bank v sanaciji.
Informacije v zvezi z razpisom:
– za podro~je industrije pri mag. Aleksandru Perdanu na telefonski {tevilki 17132-55
– za podro~je gradbeni{tva pri Borutu
Gr‘ini~u na telefonski {tevilki 171-32-61 in
– za podro~je turizma pri Marku Podrekarju na telefonski {tevilki 171-32-92.
3. PRIDOBIVANJE PORO[TEV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSOJILNE IN
DRUGE OBVEZNOSTI PRAVNIH OSEB
DO BANK Z OBMO^JA REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 1995
1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je izdaja poro{tev Republike Slovenije za posojilne in druge obveznosti doma~ih pravnih oseb z obmo~ja
RS v letu 1995, na podlagi predpisov, navedenih v uvodnem delu razpisa ter Zakona o
merilih in postopku za dajanje poro{tev RS,
(Ur. l. RS, {t. 21/95).
Za poro{tvo ne morejo kandidirati pravne osebe v lasti Republike Slovenije, Sklada Republike Slovenije za razvoj in pravne
osebe, ki imajo neporavnane obveznosti do
dr‘ave.
Poro{tvo bo namenjeno prvenstveno
podpori industrije, gradbeni{tva in turizma
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pri prodoru na mednarodna tr‘i{~a, prioritetno za naro~ila potrebnega reprodukcijskega materiala, delov, gradnikov, surovin
oziroma pripravo turisti~ne sezone.
2. POGOJI RAZPISA
1. Posamezno poro{tvo se lahko izda v
vi{ini do najve~ 80% neporavnane obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je banka (kreditodajalec) ni mogla izterjati na podlagi
pogodbe o zavarovanju terjatve iz 5. alinee
podto~ke 4., to~ke 2. tega razpisa.
2. Poro{tvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktivnosti, pri katerih kreditojemalec lahko dokumentira ustrezen in poro{tvu sorazmeren
obseg naro~il in uslug.
3. Kreditojemalec je z banko dol‘an skleniti kreditno pogodbo, katere pogoji ne smejo odstopati od najbolj ugodnih kreditnih
pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kredita
veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno
kategorijo kreditojemalca.
4. Banka mora predlo‘iti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec po
stanju na dan odobritve posojila razvr{~en v
skupino A, B oziroma C po klasifikaciji
terjatev, ki jo predpisuje Banka Slovenije,
– poro~ilo o vseh bilan~nih in izvenbilan~nih terjatvah in obveznostih kreditojemalca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predlo‘itve predloga za izdajo poro{tvene izjave, razdeljenih po ro~nosti (kratkoro~ne, dolgoro~ne),
– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in
informiranje, Ljubljana,
– dokazilo, da zoper kreditojemalca niso
podani razlogi za uvedbo ste~ajnega postopka,
– kreditno pogodbo in pogodbo s kreditojemalcem o ustreznem zavarovanju celotnega zneska terjatve (hipoteka, cesija terjatev, zastava vrednostnih papirjev ipd.).
5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo za
izdajo poro{tva Republike Slovenije predlo‘iti poslovno poro~ilo za leto 1994 z bilanco stanja in poslovni na~rt za leto 1995.
6. Republika Slovenija lahko zahteva od
prosilca dodatne podatke in informacije.
3. POGOJI PORO[TVA
1. Poro{tvo bo dano kratkoro~no za obveznosti z dospelostjo do enega leta.
2. Poslovna banka ponudi kreditojemalcu ugodnej{e kreditne pogoje od najbolj
ugodnih in zni‘a pogodbeno letno obrestno
mero za dodatne 3% to~ke.
3. Republika Slovenija za izdana poro{tva zara~unava provizijo v vi{ini 0,5% letno
od dela glavnice, zavarovanega s poro{tvom
Republike Slovenije. Provizija mora biti pla~ana na ‘iro ra~un prora~una Republike Slovenije pred podpisom poro{tvene pogodbe,
po izra~unu, ki ga prosilcu za izdajo poro{tva predlo‘i Ministrstvo za finance.
4. Posami~no poro{tvo po pravnem subjektu praviloma ne sme isto~asno presegati
ve~ kot 5% poro{tvenega potenciala, s katerim v obdobju za~asnega financiranja razpolaga Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
4. REALIZACIJA PORO[TVA
Poslovna banka lahko zahteva od poroka
izpolnitev poro{tvene obveznosti le v primeru, ko se banka ni mogla popla~ati iz
zavarovanja na podlagi pogodbe s posojilo-

jemalcem o zavarovanju vrnitve obveznosti
iz posojila. Banka mora izkoristiti vse zakonske mo‘nosti za izterjavo dolga oziroma
za popla~ilo iz zavarovane terjatve.
Dr‘ava mora izpolniti poro{tveno obveznost iz prej{njega odstavka tega razpisa {ele, ko banka predlo‘i Ministrstvu za finance
verodostojno dokazilo o neuspe{nem popla~ilu iz pogodbe s posojilojemalcem.
5. ROK ZA PRIJAVO
Rok prijave je odprt do 31. decembra
1995. Prijave sprejemamo na Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova 5.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti, z oznako “Ne odpiraj! Prijava na razpis – Poro{tvo RS”
Informacije lahko dobijo pravne osebe
na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
in sicer:
– za podro~je industrije pri mag. Aleksandru Perdanu, Ljubljana, Kotnikova 5 (tel.
171-32-55, od 9. do 12. ure, vsak delovni dan)
– za podro~je gradbeni{tva pri Borutu
Gr‘ini~u, Ljubljana, Kotnikova 5 (tel.
171-32-61, od 9. do 12. ure, vsak delovni
dan)
– za podro~je turizma pri Marku Podrekarju, Ljubljana, Kotnikova 5 (tel.
171-32-92, vsak delovni dan).

d) visoko stopnjo inovativnosti
e) uvajanje sodobne tehnologije in sodobnih metod dela
f) energetsko var~nost in ekolo{ko pozitiven odnos do okolja
3. VSEBINA VLOGE
1. Prosilec lahko vlo‘i vlogo za subvencioniranje realne obrestne mere (r), ~e zna{a vi{ina predra~unske vrednosti njegove
investicije najve~ do 800.000 DEM v tolarski protivrednosti in da ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj 20% lastnih
sredstev.
2. Maksimalna vi{ina kredita, pri katerem se lahko subvencionira obrestna mera,
je lahko 50% predra~unske vrednosti investicije.
3. Obrestna mera pri najetem kreditu ne
sme presegati R+13% na letnem nivoju. Doba trajanja kredita mora biti dalj{a od enega
leta in ne sme presegati obdobja petih let.
Doba vra~anja nalo‘be ne sme biti dalj{a od
ekonomske dobe programa in ne sme biti
dalj{a od petih let.
4. Doba trajanja kredita in vra~anja nalo‘be je lahko dalj{a od petih let le v primeru projektov iz podro~ja turisti~ne in poslovne infrastrukture.
5. Sklad subvencionira realno obrestno
mero (r) ban~nega posojila v vi{ini polovice
vi{ine realne obrestne mere (r) ban~nega
posojila.
6. Vlogi za subvencioniranje realne obrestne mere morajo prosilci prilo‘iti naslednjo dokumentacijo:
6.1. Izpolnjen obrazec, ki je objavljen v
Ur. l. RS, {t. 40/92.
6.2. Kreditno pogodbo z banko in amortizacijski na~rt o odpla~evanju kredita in
realnih obresti (r).
6.3. Ban~no mnenje o ekonomski upravi~enosti investicije.
6.4. Dokazilo o poravnanih davkih in
prispevkih (za gospodarske dru‘be BON-3
podatki o solventnosti in boniteti za teko~e
leto od krajevno pristojne Agencije za pla~ilni promet, za SP potrdilo o pla~anih davkih od krajevno pristojne izpostave RUJP).
6.5. Pismeno izjavo o pridobitvi sredstev
iz podobnega naslova na ob~inski ali republi{ki ravni.
6.6. Za gospodarske dru‘be fotokopijo
sklepa o vpisu dru‘be v sodni register z
vsemi prilogami.
6.7. Za SP fotokopijo priglasitvenega lista, obrazec 1/1, 1/2 potrjenega od krajevno
pristojne izpostave RUJP.
6.8. Za vse prosilce, ki opravljajo obrtno
dejavnost, fotokopijo obrtnega dovoljenja.
6.9. Za vse prosilce navedbo {tevila zaposlenih s prilo‘enimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M 1/2).
6.10. Overjen podpis osebe, poobla{~ene za zastopanje.
4. ROK ZA PRIJAVO
Vloge po{ljite na naslov: Sklad za razvoj
malega gospodarstva, [tefanova 5, Ljubljana, tel.: 061/21 78 72; z oznako “Ne odpiraj! Prijava na razpis - Subvencioniranje
obrestnih mer v malem gospodarstvu”.
Rok za prijavo je odprt od objave do 30.
9. 1995.
Vse prosilce obve{~amo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno taksativno
na{teto dokumentacijo (to~ke 1 – 10). V

C) PODRO^JE MALEGA GOSPODARSTVA
1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNIH
MER V MALEM GOSPODARSTVU
Razpolo‘ljiva sredstva za prora~unsko
postavko 4738: 198,929.000 SIT
1. PREDMET RAZPISA
Na podlagi Zakona o razvoju malega
gospodarstva (Ur. l. RS, {t. 18/91), sklepa o
merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospe{evanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva (Ur.
l. RS, {t. 40/92) in sklepa o spremembah in
dopolnitvah sklepa o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospe{evanje razvoja in ustanavljanje enot malega
gospodarstva (Ur. l. RS, {t. 60/93) ter zakonov, navedenih v uvodnem delu razpisa, bo
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti preko Sklada Republike Slovenije za razvoj
malega
gospodarstva
subvencioniralo
obrestne mere za projekte na podro~ju malega gospodarstva.
2. MERILA IN POGOJI
Na razpis se lahko prijavijo enote malega gospodarstva po dolo~ilih Zakona o razvoju malega gospodarstva (Ur. l. RS, {t.
18/91 – 604).
Prednost imajo prosilci:
1. v kolikor predstavljajo njihovi projekti proizvodnjo in proizvodne storitve
2. ki so sklenili kreditno pogodbo:
– po 1. 1. 1995
– z obrestno mero ni‘jo od 13% na letnem nivoju
3. ki imajo ~im ve~ji dele‘ lastne udele‘be
4. ki zagotavljajo:
a) pove~anje dodane vrednosti na enoto
proizvoda
b) pove~anje zaposlovanja
c) pospe{evanje in spodbujanje konkuren~nosti
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kolikor vloga ne bo vsebovala te dokumentacije, se takoj zavrne in se ne obravnava.
Ravno tako se zavrne vloga, ki prispe po
poteku roka za razpis.
Sklad za razvoj malega gospodarstva bo
o rezultatih razpisa prosilce obvestil najkasneje v roku 15 dni po odlo~itvi na organu
upravljanja sklada.
Vsi prosilci za sredstva za razvoj, ki so
vlo‘ili popolno vlogo z zahtevano dokumentacijo do 1. 10. 1994 in je bila njihova
vloga pozitivno re{ena in nerealizirana, pa
‘elijo ponovno kandidirati po tem razpisu,
morajo predlo‘iti Skladu samo zahtevo za
obnovitev vloge. V kolikor so nastale spremembe pri nameravani investiciji, morajo
spremembe obrazlo‘iti in jih dokumentirati,
razen v primeru zmanj{anja prvotno zapro{enih sredstev za razvoj.
Vse informacije o razpisu daje: Sklad
RS za razvoj malega gospodarstva, [tefanova 5, Ljubljana, tel. 21 78 72.
2. SOFINANCIRANJE IZVEDBE PROGRAMOV VE^ERNE [OLE PODJETNI[TVA IN ODPRTEGA [TUDIJA PODJETNI[TVA IN MANAGEMENTA
Razpolo‘ljiva sredstva za prora~unsko
postavko 1819, Pospe{evalna mre‘a za malo gospodarstvo: 23,000.000 SIT
1. PREDMET RAZPISA
Ministrstvo bo sofinanciralo izvedbo ve~erne {ole podjetni{tva za za~etnike, podjetja v rasti, ve~erne {ole marketinga in prodaje, ve~erne {ole ekonomike in financ in
odprtega {tudija podjetni{tva in managementa.
2. MERILA IN POGOJI
Na razpis se lahko prijavijo ~lani pospe{evalne mre‘e – izvajalci ve~ernih {ol podjetni{tva, ki imajo urejen pravno formalni
status ~lanstva in partnerji v mre‘i s podro~ja izobra‘evanja, ki bodo uveljavljali
sofinanciranje za kon~nega uporabnika. Ministrstvo bo sofinanciralo izvedbo ve~ernih
{ol:
– 20.000 SIT po uporabniku za za~etnike
– 30.000 SIT po uporabniku za podjetja
v rasti
– 12.000 SIT po uporabniku za ve~erno
{olo marketinga in prodaje
– 8.000 SIT po uporabniku za ve~erno
{olo ekonomike in financ
– 40.000 SIT po uporabniku za odprt {tudij podjetni{tva in managementa.
Sofinanciranje za udele‘bo na ve~ernih
{olah podjetni{tva za za~etnike lahko uveljavljajo uporabniki, ki imajo podjetja do 3
let poslovanja in zaposlenih najve~ 4 ljudi.
Sofinanciranje ve~erne {ole podjetni{tva
za podjetja v rasti (ali s.p. v rasti) lahko
uveljavljajo vsi ostali udele‘enci, katerih
podjetje je ve~je od navedenega v gornji
alineji.
Za subvencioniranje odprtega {tudija
podjetni{tva in managementa s strani Ministrstva za gospodarske dejavnosti se lahko
prijavijo kandidati, ki z dokazili lahko utemeljijo zaposlitev v malem podjetju ali imajo status samostojnega podjetnika (v skladu
z zakonom o razvoju malega gospodarstva
– Ur. l. RS, {t. 18/91) oziroma s svojo dejavnostjo pospe{ujejo razvoj malega gospodarstva v okviru pospe{evalne mre‘e za razvoj malega gospodarstva.
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Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
na podlagi tega razpisa sofinanciralo udele‘bo:
– 200 udele‘encem ve~erne {ole za za~etnike
– 500 udele‘encem ve~erne {ole za podjetja v rasti
– 80 udele‘encem ve~erne {ole marketinga in prodaje
– 80 udele‘encem ve~erne {ole ekonomike in financ
– 50 udele‘encem odprtega {tudija podjetni{tva in managementa
3. VSEBINA VLOGE
Prijava mora vsebovati:
– prijavi se izvajalec ve~erne {ole podjetni{tva za uveljavljanje sofinanciranja izvedbe
– predlo‘iti mora dokumentacijo s podrobnim opisom programa ve~ernih {ol in/
ali odprtega {tudija podjetni{tva in managementa, opredeljeno vrednost izvedbe programa na udele‘enca, vi{ino zapro{enih
sredstev in dinamiko porabe sredstev.
– prijavni obrazec, ki ga dobite na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti
4. ROK ZA PRIJAVO
Komisija bo obravnavala samo popolne
vloge, prejete do porabe sredstev na naslov:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 61000 Ljubljana in sicer po po{ti
priporo~eno ali osebno v vlo‘i{~u na istem
naslovu.
Prijava naj ima oznako: “Ne odpiraj! Prijava na razpis – Sofinanciranje izvedbe programov ve~erne {ole podjetni{tva ter odprtega {tudija podjetni{tva in managementa”
Javno odpiranje ponudb bo vsak prvi torek v mescu ob 11. uri v prostorih ministrstva.
Dodatne informacije dobite pri Da{i Rakovec, tel. 171 32 35, vsak torek in ~etrtek
od 9. do 13. ure.

prejete do 29. 9. 1995 na naslov: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova
5, Ljubljana.
Prijava naj ima oznako “Ne odpiraj! Prijava na razpis – Sofinanciranje podiplomskega {tudija podjetni{tva“
Javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 1995 v
prostorih ministrstva (mala sejna soba) ob
9. uri.
Dodatne informacije posreduje Primo‘
Pohleven tel. 171 32 36 vsak torek in ~etrtek od 9. do 13. ure.

3. SOFINANCIRANJE PODIPLOMSKEGA [TUDIJA PODJETNI[TVA
Razpolo‘ljiva sredstva za prora~unsko
postavko 1819, Pospe{evalna mre‘a za malo gospodarstvo: 5,000.000 SIT
1. PREDMET RAZPISA
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
sofinanciralo podiplomski {tudij Podjetni{tva desetim slu{ateljem v {tudijskem letu
1995/96 z namenom pospe{evanja malega
gospodarstva.
2. POGOJI IN MERILA
Ministrstvo bo pri dodelitvi sredstev za
sofinanciranje upo{tevalo kvaliteto visoko{olskega programa {tudija. Ostali pogoji za
dodelitev sredstev za sofinanciranje so
~lanstvo in aktivnost v pospe{evalni mre‘i
za malo gospodarstvo in strokovne reference kandidatov. Pri dodeljevanju sredstev bo
Ministrstvo upo{tevalo ~im bolj{o teritorialno zastopanost sofinanciranja.
3. VSEBINA VLOGE
Prijava mora vsebovati:
– dokumentacijo z opisom programa {tudija ustanove, na kateri {tudij poteka,
– dokazilo o ~lanstvu in aktivnosti v pospe{evalni mre‘i za malo gospodarstvo,
– dosedanje strokovne reference kandidatov.
4. ROK ZA PRIJAVO
Komisija bo obravnavala popolne vloge,

4. SOFINANCIRANJE SPECIALISTI^NEGA SVETOVANJA V MALEM GOSPODARSTVU
Razpolo‘ljiva sredstva za prora~unsko
postavko 1819, Pospe{evalna mre‘a za malo gospodarstvo: 30,000.000 SIT
1. PREDMET RAZPISA
Ministrstvo bo sofinanciralo specialisti~no svetovanje enotam malega gospodarstva
v pomo~ pri sprejemanju poslovnih odlo~itev oziroma uveljavitev vloge svetovanja
pri sprejemanju odlo~itev v enotah malega
gospodarstva, predvsem za svetovanje podjetjem in spremljanje projektov, ki so prejeli ali prejemajo finan~ne vzpodbude za razvoj od Sklada za razvoj malega gospodarstva in Tehnolo{kega sklada, za specialisti~no svetovanje inovatorjem, specialisti~no
svetovanje v tehnolo{kih parkih, centrih in
poslovno podpornih centrih ter specialisti~no svetovanje v lokalnih pospe{evalnih centrih in skladih za malo gospodarstvo na lokalnem nivoju.
2. MERILA IN POGOJI
Sredstva za sofinanciranje lahko uveljavljajo enote malega gospodarstva po dolo~ilih zakona o malem gospodarstvu Republike Slovenije. Izvajalci svetovalnih storitev
so ~lani v pospe{evalni mre‘i za malo gospodarstvo, ki imajo urejen pravno-formalni
status ~lanstva.
Ministrstvo bo sofinanciralo 30%
vrednosti svetovalnih storitev, vendar najve~ do 24 ur mese~no realiziranega svetovanja za posameznega uporabnika. Izvajalec svetovanja sofinancira 20 % vrednosti
svetovalnih storitev, uporabnik, lokalna
skupnost ali sklad pa 50 %.
Vi{ina vrednosti ure, od katere se uveljavlja 30 % sofinanciranje, je:
– specialisti~no svetovanje do 5.000 SIT,
– izvajanje projektnih nalog do 3.500
SIT.
3. VSEBINA VLOGE
Svetovalec oziroma svetovalna organizacija uveljavlja 30 % dele‘ sofinanciranja
tako, da po opravljenem svetovanju predlo‘i ministrstvu:
– poro~ilo o opravljenem svetovanju,
podpisano s strani uporabnika,
– dokazilo o pla~ilu 50 % dele‘a uporabnika svetovanja, lokalne skupnosti ali
sklada
– podpisano pogodbo med svetovalcem
in Ministrstvom za gospodarske dejavnosti,
– ra~un v vrednosti 30 % dele‘a za
opravljeno svetovanje.
4. ROK ZA PRIJAVO
Prijave naj imajo oznako “Ne odpiraj!
Prijava na razpis – Sofinanciranje
specialisti~nega svetovanja v malem gospodarstvu”.
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Razpis velja do porabe sredstev. Vse informacije dobite pri Da{i Rakovec, tel. 171
32 35 vsak torek in ~etrtek od 9. do 13. ure.

Javno odpiranje ponudb bo vsak prvi torek v mesecu ob 11. uri v prostorih ministrstva.
Dodatne informacije dobite pri Da{i Rakovec, tel. 171 32 35 vsak torek in ~etrtek
od 9. do 13. ure.

tehni~ne pomo~i”.
Javno odpiranje ponudb bo vsak prvi torek v mesecu ob 9. uri v prostorih ministrstva.
Dodatne informacije dobite pri Sedmak
Sa{u, tel. 171 32 30, vsak torek in ~etrtek od
9. do 13. ure.

5. SOFINANCIRANJE BREZPLA^NEGA
SPECIALISTI^NEGA SVETOVANJA S
PODRO^JA MALEGA GOSPODARSTVA
Razpolo‘ljiva sredstva za prora~unsko
postavko 1819, Pospe{evalna mre‘a za malo gospodarstvo: 20,000.000 SIT
1. PREDMET RAZPISA
Ministrstvo bo sofinanciralo izvedbo
brezpla~nih oblik specialisti~nega svetovanja in usposabljanja za skupine z najmanj 10
udele‘enci, ki so vsaj s 50% sofinancirane
tudi s strani ostalih partnerjev in ~lanov v
pose{evalni mre‘i za malo gospodarstvo Slovenije in/ali lokalnih centrov za pospe{evanje razvoja malega gospodarstva. Ciljna skupina, kateri je svetovanje namenjeno, so enote malega gospodarstva, ki potrebujejo pomo~ pri sprejemanju poslovnih odlo~itev.
2. MERILA IN POGOJI
Na razpis se lahko prijavijo ~lani v pospe{evalni mre‘i za malo gospodarstvo, ki
imajo urejen pravno formalni status ~lanstva in praviloma vr{ijo funkcijo koordinatorja pospe{evalne mre‘e na lokalnem nivoju.
Ministrstvo bo sofinansiralo do 50%
vrednosti programa, s tem, da so kandidati
zagotovili najmanj 50% finan~nih sredstev
za izvedbo programa iz drugih virov.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli:
– kandidati s programi, ki imajo ve~ kot
50% sredstev financiranja zagotovljenih iz
drugih virov
– izvajalci na obmo~jih, ki so podjetni{ko manj razvita in nimajo razvite ustrezne
pospe{evalne dejavnosti.
Ministrstvo bo sofinanciralo predlo‘ene
programe v vi{ini 1.500 SIT za opravljeno
uro svetovanja ali usposabljanaja, vendar
vrednost dele‘a ministrstva ne more presegati 1,5 milijona SIT.
Z odobritvijo vloge se kandidatom rezervirajo sredstva, ki jih bo ministrstvo dodeljevalo na osnovi mese~nih poro~il o
opravljeni dejavnosti.
3. VSEBINA VLOGE
Prijava mora vsebovati:
– dokumentacijo s podrobnim opisom
programa aktivnostI, s cilji in predvidenimi
rezultati ter predvideno {tevilo uporabnikov
programa,
– opredeljeno vrednost programa izvedbe, vi{ino zapro{enih sredstev in dinamiko
porabe sredstev ( navedite predvideno {tevilo ur in {tevilo slu{ateljev).
– izjave in dele‘e sofinancerjev prijavljenega svetovanja,
– prijavni obrazec, ki je sestavni del projektne dokumentacije in ga kandidati dobijo
na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.
4. ROK ZA PRIJAVO
Komisija bo obravnavala popolne vloge,
prejete do porabe sredstev na naslov: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana in sicer po po{ti priporo~eno ali osebno v vlo‘i{~u na istem
naslovu.
Prijava mora imeti na zaprti kuverti oznako “Ne odpiraj! Prijava na razpis – Sofinanciranje brezpla~nega specialisti~nega
svetovanja”.

6. SOFINANCIRANJE RAZVOJA IN IZVEDBE PROJEKTOV MEDNARODNE
TEHNI^NE POMO^I REPUBLIKI SLOVENIJI IN BILATERALNIH MEDNARODNIH ARAN@MAJEV S PODRO^JA MALEGA GOSPODARSTVA
Razpolo‘ljiva sredstva za prora~unsko
postavko 1819, Pospe{evalna mre‘a za malo gospodarstvo: 30,000.000 SIT
1. PREDMET RAZPISA
Ministrstvo bo sofinanciralo razvoj in izvedbo projektov, za vklju~itev v mednarodno tehni~no pomo~ Republiki Sloveniji in
mednarodne bilateralne aran‘maje s podro~ja malega gospodarstva.
Vsebinsko lahko prijavljeni projekti zajemajo:
1. nadaljevanje izvajanja ‘e pri~etih programov v okviru mednarodne tehni~ne pomo~i ali na osnovi bilateralnih mednarodnih aran‘majev, za katere naj kandidati pripravijo:
– strokovno oceno pripravljene dokumentacije v okviru mednarodne tehni~ne pomo~i
– izvedbo modifikacij in prilagoditve
projektov razmeram in pogojem
– organizacijo izvedbenih aktivnosti
– koordinacijo in nadzor aktivnosti
– realizacijo projektov
2. iniciranje novih nacionalnih in regionalnih programov, primernih za vklju~evanje v projekte mednarodne tehni~ne pomo~i
ali bilateralnih mednarodnih aran‘majev.
3. nadaljevanje programov, ki so ‘e bili
predmet obravnave mednarodne tehni~ne
pomo~i in mednarodnih bilateralnih aran‘majev.
2. MERILA IN POGOJI
Na razpis se lahko prijavijo ~lani v pospe{evalni mre‘i za malo gospodarstvo, ki
imajo urejen pravno formalni status ~lanstva.
Ministrstvo bo sofinansiralo programe,
kjer so kandidati zagotovili najmanj 55%
finan~nih sredstev za izvedbo programa iz
drugih virov.
3. VSEBINA VLOGE
Prijava mora vsebovati:
– dokumentacijo s podrobnim opisom
programa aktivnosti, s cilji in predvidenimi
rezultati, opredeljeno vrednost programa izvedbe, vi{ino zapro{enih sredstev in dinamiko porabe sredstev.
– prijavni obrazec, ki je sestavni del projektne dokumentacije in ga kandidati dobijo
na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
Pospe{evalni center za malo gospodarstvo.
4. ROK ZA PRIJAVO
Komisija bo obravnavala popolne vloge,
prejete do porabe sredstev na naslov: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana in sicer po po{ti priporo~eno ali osebno v vlo‘i{~u na istem naslovu.
Prijava mora imeti na zaprti kuverti oznako “Ne odpiraj! Prijava na razpis -Sofinanciranje izvedbe projektov mednarodne

D) PODRO^JE TURIZMA
1. IZBIRA IZVAJALCA ZA IZDELAVO
CELOSTNE PODOBE TURISTI^NE PONUDBE SLOVENIJE S PREDHODNIM
UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI
Razpolo‘ljiva sredstva za prora~unsko
postavko 6106 – Sofinanciranje turisti~nih
programov: 3,500.000 SIT
1. PREDMET RAZPISA
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
razpisuje izvedbo storitev nematerialnega
zna~aja s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ponudnikov za izdelavo celostne
podobe turisti~ne ponudbe Slovenije. Cilj
razpisa je izbor izvajalca, ki bo na podlagi
meril in ocene mednarodne strokovne komisije, sposoben pripraviti ustrezne vizualne re{itve celostne podobe, sloganov in aplikacij za razli~ne namene tr‘nega komuniciranja.
Razpis je namenjen izbiri najbolj usposobljenega izvajalca, ne pa kon~nih kreativnih vizuelnih re{itev celostne podobe. Izbrani izvajalec bo celostno podobo oblikoval kasneje, v sodelovanju z naro~nikom.
2. POGOJI
Ponudniki so lahko doma~e pravne ali
fizi~ne osebe, ki lahko sodelujejo tudi s tujimi pravnimi ali fizi~nimi osebami, ki izvajajo ali vodijo projekte, ki so predmet tega
razpisa.
V ponudbi mora biti prilo‘eno:
a) dokazilo:
– o imenu, sede‘u in mati~ni {tevilki iz
registra organizacij in obrti Zavoda Republike Slovenije za statistiko, z navedbo registriranih dejavnosti. Za fizi~ne osebe pa
osebni podatki in dokazilo o dr‘avljanstvu,
– o izpolnjevanju obveznosti do dr‘ave.
b) dokumentacija, ki zajema:
– ponudbeni predra~un z roki za izpla~ilo v teko~em letu,
– podpisan vzorec pogodbe.
Ponudnik sme predlo‘iti samo eno ponudbo, ki lahko vsebuje tudi variantne re{itve.
3. VREDNOST IN VSEBINA STORITEV
Vrednost naro~ila, brez stro{kov produkcije, zna{a lahko najve~ 3,500.000 SIT. V
okviru teh sredstev je izvajalec dol‘an zagotoviti izdelavo sestavin celostne podobe
kot:
– simbolov,
– logotipov,
– sloganov,
– aplikacij za splo{ni turisti~ni katalog,
– aplikacij za turisti~ne regije,
– aplikacij za posamezne produkte,
– priro~nik za uporabo v obliki plakata,
ki vsebuje na prednji strani celostno podobo, na hrbtni strani pa normative za osnovne aplikacije.
Izbrani izvajalec bo za svoje nadaljnje
delo dobil potrebne strokovne podatke pri
naro~niku.
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4. POGOJI IN MERILA ZA OCENO PONUDB
Komisija za izbor izvajalca bo izbrala najugodnej{ega ponudnika na podlagi meril za
ugotavljanje usposobljenosti. Ta so zasnovana na to~kovni oceni kakovosti ponudnika in
njegove skupine sodelavcev, strokovnjakov
s podro~ja turisti~nega marketinga in oblikovalcev, na oceni sposobnosti razumevanja
problema in predvsem na oceni kakovosti
predlaganih strate{kih re{itev.
V ponudbi morajo biti zato prilo‘eni naslednji podatki:
4.1. Strokovna usposobljenost pravne ali
fizi~ne osebe:
– obdobje strokovnega delovanja na podro~ju
– imena dosedanjih pomembnej{ih naro~nikov
– {tevilo in naslovi projektov, ki ste jih
izvedli na podro~ju tr‘nega komuniciranja.
4.2. Dokumentirani podatki o referencah
na podro~ju izdelave ali vodenja projektov
celostne podobe:
– reference o izvedenih projektih
– reference o vodenju projektov
– reference s podro~ja turizma.
4.3. Podatki o sestavi strokovnega in
kreativnega teama ter o posameznikih, ki
bodo sodelovali z naro~nikom ves ~as trajanja projekta:
– kratek ‘ivljenjepis
– projekti, ki jih je posameznik izvedel
– projekti, ki jih je posameznik vodil.
4.4. Ponudnikovi predlogi strategij in
kreativnih re{itev za koncept, izvedbo in za
upravljanje celostne podobe:
– konceptualna strategija
– predlog pozicijskega slogana
– vizualna strategija.
4.5. Ponudba osnovnih in obveznih ter
dodatnih storitev v okviru iste cene:
– osnovne, obvezne storitve iz 3. to~ke
– dodatne storitve.
Pri~akujemo, da bodo ponudniki predlagali enostavne in jasne ter privla~ne re{itve
za ustvarjanje trajne, enkratne mednarodno
razpoznavne in odzivne podobe, ki bo skladna s strate{ko pozicijo in identiteto slovenske turisti~ne ponudbe.
Celostna podoba bo morala zato odra‘ati
oziroma sporo~ati potencialnemu turistu poglavitne prednosti ponudbe in bistvene lastnosti, po katerih se ta spoznavno lo~uje od
drugih ponudb. Predlogi morajo zato vsebovati re{itve, ki izhajajo iz pozicije turisti~nih produktov obmo~ij in celovite turisti~ne
ponudbe Slovenije, po mo‘nosti pa naj upo{tevajo tudi obstoje~e re{itve.
5. SESTAVA STROKOVNE KOMISIJE
IN NA^IN SODELOVANJA Z NARO^NIKOM
Realizacijo celotnega projekta vodi naro~nik s pomo~jo strokovne komisije, ki jo
sestavljajo priznani doma~i in tuji strokovnjaki.
Strokovna komisija bo sodelovala z izbranim izvajalcem ves ~as izbiranja in do
dokon~ne izvedbe ustreznih re{itev celostne podobe. Zato naro~nik od ponudnikov in
izbranega izvajalca pri~akuje kooperativen
odnos s strokovno komisijo.
6. NA^IN PRIJAVE IN ROKI
6.1 Ponudba mora biti oddana v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj! Prijava na
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razpis – Celostna podoba turizma”.
Ovojnica z oznakama za razpis mora vsebovati dve zaprti ovojnici in sicer prvo z
oznako “A” in drugo z oznako “B”.
V ovojnici “A” morajo biti naslednji podatki, ki bodo razgrnjeni ob javnem odpiranju ponudb:
– podatki iz 2. to~ke tega razpisa
– podatki iz 4.1., 4.2., 4.3. in 4.5. to~ke.
V ovojnici “B” naj bodo podatki, ki jih
bomo razgrnili in ocenili v okviru strokovne komisije kasneje, ko bo na podlagi podatkov iz javnega odpiranja opravljen izbor
mo`nih izvajalcev. V ovojnici “B” naj bodo
zato:
– podatki iz 4.4. to~ke.
Na podlagi ocene strokovne komisije bodo posamezni najvi{je ocenjeni ponudniki
povabljeni {e na zagovor ponudbe. Obe oceni, ki ju bo pripravila strokovna komisija,
bosta slu‘ili odlo~itvi o kon~ni izbiri izvajalca.
6.2. Rok za prijavo je dvajset dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Javno odpiranje ponudb iz ovojnice “A”
bo v Ljubljani, dne 23. 8. 1995 ob 10. uri na
sede`u Ministrstva za gospodarske dejavnosti.
Po strokovni oceni podatkov iz ovojnice
“B” bomo ponudnike povabili na razgovor
individualno.
Ponudnike bomo o kon~ni izbiri izvajalca obvestili dne 20. 9. 1995.
6.3. Kon~ni rok za izdelavo celostne podobe in vseh dogovorjenih aplikacij je 30.
november 1995.
6.4. Dodatne informacije in pojasnila
lahko dobite pri Nata{i Pobega, ob ponedeljkih in sredah od 13. do 15. ure, na telefonski {tevilki 171-32-13.

podati idejni projekt re{itve glede na podane pogoje v razpisni dokumentaciji, ki se
nana{a na:
– izdelavo projektne dokumentacije,
– izvedbo projekta v skladu s projektno
dokumentacijo,
– izdelavo tehni~ne dokumentacije in
– vzdr‘evanje sistema.
2. MERILA IN POGOJI
Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– ustreznost idejnega projekta,
– cena,
– garancijski pogoji,
– pogoji vzdr‘evanja,
– popolnost ponudbe,
– terminski plan posameznih aktivnosti,
– reference.
Rok predviden za pri~etek del je takoj
po podpisu pogodbe; predviden rok za zaklju~ek je 12 mesecev, ~e s pogodbo ni dogovorjeno druga~e.
3. VSEBINA VLOGE
Vloga mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika z registrsko {tevilko,
– navedbo pobla{~ene osebe ponudnika,
ki daje tolma~enje na zahtevo trgovinskega
sredi{~a,
– pisna dokazila o uspe{nem izvajanju
tovrstnih nalog v preteklosti,
– seznam strokovnjakov, z osebnimi referencami, ki bodo sodelovali pri nalogi,
– pisno soglasje morebitnih zunanjih izvajalcev,
– terminski plan izvajanja del in
– ceno s specifikacijo stro{kov.
Razpisna dokumentacija s podanimi zahtevami in pogoji je na razpolago do vklju~no 31. 8. 1995, vsak torek in ~etrtek med 9.
in 12. uro, na naslovu: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Direkcija RS za poslovno informacijsko sredi{~e, Peter Cerar
ali Vojko Podlogar, Dunajska 156, 61121
Ljubljana, tel.: 188-11-62.
4. ROK ZA PRIJAVO
Za pravo~asno vlo‘ene ponudbe bodo
veljale tiste, ki bodo prispele na naslov Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Direkcija RS za poslovno informacijsko sredi{~e,
Dunajska 156, p.p. 82, 61121 Ljubljana, najkasneje do 5. 9. 1995 po po{ti ali pa bodo
prine{ene osebno do vklju~no 10. ure istega
dne.
Ponudbe morajo biti oddane v treh izvodih v zaprtih ovojnicah z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za projekt: Trgovinsko sredi{~e – investicije”.
Na ovojnici naj bo napisan to~en naslov
ponudnika. Ponudbe, ki ne bodo prispele
pravo~asno ali, ki ne bodo pravilno opremljene, bodo izlo~ene in vrnjene ponudnikom.
Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1995 ob
10. uri v prostorih Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, vhod 4, II. nadstropje, Ljubljana. O izidu javnega razpisa
bodo ponudniki obve{~eni v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri Petru Cerarju in Vojku Podlogarju,
tel.: 188-11-62.

E) IZDELAVA PROJEKTA ZA INFORMACIJSKI SISTEM DIREKCIJE RS ZA
POSLOVNO INFORMACIJSKO SREDI[^E
I. Razpolo‘ljiva sredstva za prora~unsko
postavko 1992, Trgovinsko sredi{~e – investicije: 18,000.000 SIT
1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je izdelava in izvedba
projekta za informacijski sistem Direkcije
RS za poslovno informacijsko sredi{~e (v
nadaljevanju: trgovinsko sredi{~e) na osnovi podanih izto~nic razpisne dokumentacije.
Sredstva bodo namenjena za naslednje
investicije:
– nakup programske (licen~ne) opreme
za potrebe oblikovanja baz podatkov, potrebnih za vklju~itev trgovinskega sredi{~a
v mednarodno poslovno informacijsko
mre‘o,
– oblikovanje programske opreme po naro~ilu, prilagojene za potrebe trgovinskega
sredi{~a, ki bo podlaga za ureditev in uskladitev povezave med bazami podatkov iz prve alinee,
– nabava komunikacijske opreme, potrebne za vzpostavljanje povezav z institucijami in ostalimi subjekti, vklju~enimi v
mednarodno poslovno informacijsko mre‘o,
– nabava strojne opreme za informacijski sistem trgovinskega sredi{~a.
Ponudniki morajo opredeliti na~in pristopa k izdelavi investicijskega projekta in

II. Razpolo‘ljiva sredstva za prora~unsko postavko 6545, Trgovinsko sredi{~e –
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storitve: 11,000.000 SIT
1. PREDMET RAZPISA
Cilj projekta je zagotoviti enotno bazo
podatkov o mo‘nostih vklju~evanja v mednarodne trgovinske tokove, prilagojenih za
potrebe malih in srednjih podjetij. Natan~en
opis je razviden iz izto~nic razpisne dokumentacije.
Sredstva bodo namenjena za naslednje
storitve:
– izdelava in zajem podatkovnih baz,
– analiza, primerjava in uskladitev obstoje~ih baz podatkov,
– vzpostavitev sistema za posredovanje
podatkov iz trgovinskega sredi{~a kon~nim
uporabnikom.
Ponudniki morajo opredeliti na~in pristopa izdelave storitev in podati idejni projekt re{itev glede na podane pogoje v razpisni dokumentaciji, ki se nana{ajo na:
– izdelavo projektne dokumentacije,
– izvedbo projekta v skladu s projektno
dokumentacijo,
– izdelavo tehni~ne dokumentacije in
– vzdr‘evanje sistema.
2. MERILA IN POGOJI
Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– ustreznost idejnega projekta,
– cena,
– garancijski pogoji,
– pogoji vzdr‘evanja,
– popolnost ponudbe,
– terminski plan posameznih aktivnosti,
– reference.
Rok predviden za pri~etek del je takoj
po podpisu pogodbe.
3. VSEBINA VLOGE
Vloga mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika z registersko {tevilko,
– navedbo pobla{~ene osebe ponudnika,
ki daje tolma~enje na zahtevo Direkcije,
– pisna dokazila o uspe{nem izvajanju
tovrstnih nalog v preteklosti,
– seznam strokovnjakov, z osebnimi referencami, ki bodo sodelovali pri nalogi,
– pisno soglasje morebitnih zunanjih izvajalcev,
– terminski plan izvajanja del in
– ceno s specifikacijo stro{kov.
Razpisna dokumentacija s podanimi zahtevami in pogoji je na razpolago do vklju~no 31. 8. 1995, vsak torek in ~etrtek med 9.
in 12. uro, na naslovu: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Direkcija RS za poslovno informacijsko sredi{~e, Peter Cerar
ali Vojko Podlogar, Dunajska 156, 61121
Ljubljana, tel.: 188-11-62.
4. ROK ZA PRIJAVO
Za pravo~asno vlo‘ene ponudbe bodo
veljale tiste, ki bodo prispele na naslov Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Direkcija RS za poslovno informacijsko sredi{~e,
Dunajska 156, p.p. 82, 61121 Ljubljana, najkasneje do 5. 9. 1995 po po{ti ali pa bodo
prine{ene osebno do vklju~no 10. ure istega
dne.
Ponudbe morajo biti oddane v treh izvodih v zaprtih ovojnicah z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za projekt: Trgovinsko sredi{~e – storitve”.
Na ovojnici naj bo napisan to~en naslov
ponudnika. Ponudbe, ki ne bodo prispele
pravo~asno ali, ki ne bodo pravilno oprem-

ljene, bodo izlo~ene in vrnjene ponudnikom.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 9. 1995
ob 11. uri v prostorih Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, vhod 4, II.
nadstropje, Ljubljana. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obve{~eni v roku 45
dni od dneva odpiranja ponudb.
Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri Petru Cerarju in Vojku Podlogarju,
tel.: 188-11-62.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

[t. 110-1/95
Ob-1894A
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 22/93 in
26/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 27/88), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja

[t. 039-13/95
Ob-1879
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 zbiranje ponudb za nakup
ra~unalni{ke opreme
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej{ega ponudnika za nakup naslednje ra~unalni{ke opreme:
1. osebni ra~unalnik 486/DX2/80 Mhz/
8MB/540MB/1.2, 1.44/14”color monitor
LR. / mi{ka / grafi~na kartica: VLB 1 MB,
tipkovnica: SLO ohi{je mini tower,
11
kom;
2. prenosni ra~unalnik 486/DX2/66Mhz
/8 MB RAM, 250 MB/1.44/ col monitor /
ser. port, VGA port, port za tipkovnico,
mre‘na kartica/napajalnik 1 kom;
3. tiskalnik HP Laser Jet 4L- Packard
(A4, 6 strani/min) 6 kom;
4. tiskalnik HP Desk DJ 540 1 kom;
5. tiskalnik H. Packard DJ 850 C (A4,
600x600 DPI, barvni) 2 kom.
2. Ponudba naj vsebuje tudi:
– natan~no specifikacijo vgrajenih elementov,
– kon~no ceno s prometnim davkom,
– dobavni rok,
– garancijske pogoje,
– na~in in ceno servisiranja oziroma
vzdr‘evanja nove in obstoje~e opreme,
– reference,
– pla~ilne pogoje,
– ~e ponudnik ponuja prodajo celotnega
paketa opreme, kak{ni so popusti oz. druge
ugodnosti.
3. Ponudbe s podatki iz 2. to~ke je potrebno oddati najkasneje v roku 5 dni od
dneva razpisa tajniku ob~ine, Seidlova cesta 1, soba 54, II. nadstropje ali po po{ti v
zaprtih kuvertah najkasneje do 11. ure z
oznako “Ponudba za prodajo ra~unalni{ke
opreme - ne odpiraj” na naslov: Mestna
ob~ina, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
4. Dodatne informacije lahko dobite pri
tajniku ob~ine Vrhovnik Martini, tel. {t.
321-149.
5. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Mestne ob~ine, Seidlova cesta 1, Novo mesto, 8. avgusta 1995 ob 13. uri.
6. Ponudniki bodo o izbiri ponudnika obve{~eni najkasneje v 10 dneh po odpiranju
ponudb.
Mestna ob~ina
Novo Mesto

javni razpis
za oddajo del: Izdelava dokumentacije
PGD, PZI za oporne konstrukcije in
geotehni~nega poro~ila za potrebe
rekonstrukcije R 352/1306 [entilj-Sladki
vrh, pododsek od km 0+200 do 1+200
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2.do 4. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Nata{a Kov{e, dipl.
in‘. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
1,500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 7. 8. 1995 do 9.30 v vlo‘i{~e Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba {t. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava dokumentacije PGD, PZI za oporne konstrukcije [entilj-Sladki vrh.”-N.K.
Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1995 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
[t. 110-1/95
Ob-1894B
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 22/93 in
26/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 27/88), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Idejni projekt
rekonstrukcije reg. ceste R 370/1353
Radlje-Ribnica
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2. do 4. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Karmen De{man,
dipl. in‘. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
3,500.000 SIT
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 10. 8. 1995 do 9.30 v vlo‘i{~e
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba {t. 207/II, Ljubljana.
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Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj, ponudba za “IP rek. ceste
R 370 Radlje-Ribnica.”-K.D.
Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1995
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
[t. 110-1/95
Ob-1894C
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 22/93 in
26/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 27/88), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Obnova odvodnjavanja
na podro~ju CP Koper
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2. do 4. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Pavle Hevka, gr.
teh. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
5,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 10. 8. 1995 do 10.30 v vlo‘i{~e
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba {t. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj, ponudba za “Obnova odvodnjavanja na podro~ju CP Koper.”-P.H.
Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1995
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
[t. 110-1/95
Ob-1894^
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 22/93 in
26/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 27/88), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
javni razpis
za oddajo del: Prometna analiza in
pred{tudija upravi~enosti
rekonstrukcije ceste R 336 odsek 1218, R
336 a in R 336 b
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2. do 4. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje D‘evad Kulenovi~, dipl.in‘. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
2,500.000 SIT.
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Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 14. 8. 1995 do 12.30 v vlo‘i{~e
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba {t. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj, ponudba za “ Prometna
analiza in pre{tudija upravi~enosti rek. ceste R 336, 336a, 336b.-D.K.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1995
ob 13. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2. do 4. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Nata{a Kov{e, dipl.
in‘. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
4,100.000 SIT
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 16. 8. 1995 do 10.30 v vlo‘i{~e
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba {t. 207/II, Ljubljana
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj, ponudba za “ Izdelava
projekta PGD, PZI za rek. ceste Maribor-Vurberg-Ptuj.”-N.K.
Javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 1995
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

[t. 110-1/95
Ob-1894D
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 22/93 in
26/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 27/88), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
javni razpis
za oddajo del: Obnova odvodnjavanja
na podro~ju CP Kranj
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2. do 4. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Roman ^ernivec,
gr.teh. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
7,500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 16. 8. 1995 do 9.30 v vlo‘i{~e
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba {t. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj, ponudba za “ Obnova odvodnjavanja na podro~ju CP Kranj.”-R.^.
Javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 1995
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
[t. 110-1/95
Ob-1894E
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 22/93 in
26/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 27/88), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
javni razpis
za oddajo del: Izdelava projekta PGD,
PZI za rekonstrukcijo ceste R 348 odsek
{t. 1292 Maribor-Vurberg-Ptuj
pododsek od km 9+600 do km 10+985
skozi Duplek, ter izdelava projektov
PGD, PZI komunalnih vodov

[t. 110-1/95
Ob-1894F
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 22/93 in
26/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 27/88), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
javni razpis
za oddajo del: Osvetlitev pe{ prehodov
na podro~ju CP Ptuj in CP Murska
Sobota, Spuhlja, Velika Nedelja, Borovci
2, Mo{kanjci, Gori{nica, ^ernelavci
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2. do 4. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Zdenko Podreka,
in‘. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
18,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 28. 8. 1995 do 8.30 v vlo‘i{~e
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba {t. 207/II, Ljubljana
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj, ponudba za “ Osvetlitev
pe{ prehodov na podro~ju CP Ptuj, CP
M.Sobota.”-Z.P.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 995 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
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[t. 110-1/95
Ob-1895G
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 22/93 in
26/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 27/88), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja

Javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 1995
ob 13. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 28. 8. 1995 do 10.30 v vlo‘i{~e
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba {t. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj, ponudba za “ Sanacija
plazu Lancovo .”-B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1995
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za oddajo del: Preplastitev in sanacija
na R 333 po odlo~bi {t. 349-476/94 KR
Novo Mesto-Kri‘aj
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2. do 4. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Valentin Ju‘ni~,
gr. teh. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
40,000.000 SIT
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 28. 8. 1995 do 9.30 v vlo‘i{~e
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba {t. 207/II, Ljubljana
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj, ponudba za “Preplastitev
in sanacija na R 333 po odlo~bi.”-V.J.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1995
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
[t. 110-1/95
Ob-1894H
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 22/93 in
26/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 27/88), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
javni razpis
za oddajo del: Sanacija plazu na R 346
Trate
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2. do 4. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Branimir Vlaj,
dipl. in‘. (tel.061-1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
10,000.000 SIT
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 16. 8. 1995 do 12.30 v vlo‘i{~e
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba {t. 207/II, Ljubljana
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj, ponudba za “ Sanacija
plazu na R 346 Trate.”-B.V.

[t. 110-1/95
Ob-1894I
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 22/93 in
26/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 27/88), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
javni razpis
za oddajo del: [tudija najnujnej{ih
ukrepov na cesti R 302 Kranjska
Gora-Vr{i~-Trenta-Koritnica
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2. do 4. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Ladi Wohinz, dipl.
in‘. (tel.061-1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
5,800.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 24. 8. 1995 do 8.30 v vlo‘i{~e
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba {t. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj, ponudba za “ [tudija najnujnej{ih ukrepov na R 302 Kranjska gora-Vr{i~-Trenta-Koritnica.”-L.W.
Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1995
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
[t. 110-1/95
Ob-1894J
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 22/93 in
26/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 27/88), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
javni razpis
za oddajo del: Sanacija plazu Lancovo
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2. do 4. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Branimir Vlaj,
dipl. in‘. (tel.061-1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
40,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

[t. 110-1/95
Ob-1894K
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 22/93 in
26/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 27/88), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
javni razpis
za oddajo del: Obnova vozi{~a ceste R
374 Pudob-Prezid, odsek 1365 od km
6.810 do km 8.174 in od km 0.000 do km
0.080
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2. do 4. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Bogomir Ur{ej,
dipl. in‘. (tel.061-1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
70,000.000 SIT
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 28. 8. 1995 do 12.30 v vlo‘i{~e
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba {t. 207/II, Ljubljana
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj, ponudba za “Obnova vozi{~a ceste R 374 Pudob-Prezid.”-B.U.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1995
ob 13. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
[t. 110-1/95
Ob-1894L
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 22/93 in
26/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 27/88), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Sanacija mostu ~ez Muro
v Tratah na cesti R 346 odsek 1289 v km
2.100
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 126/I (pri Ireni Skubic), in

Stran 1880
sicer od 2. do 4. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Boris Tekavec,
dipl. in‘. (tel.061-1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
40,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 29. 8. 1995 do 8.30 v vlo‘i{~e
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba {t. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj, ponudba za “ Sanacija
mostu ~ez Muro v Tratah na cesti R
346.”-B.T.
Javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 1995
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

[t. 110-1/95
Ob-1894M
Na podlagi dolo~il zakona o prora~unu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 22/93 in
26/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, {t. 27/88), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
javni razpis
za oddajo del: Preplastitev R 315/1090
KM 1+980 - 2+500 in KM 4+700 - 6+200
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2. do 4. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Roman ^ernivec,
gr. teh. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
30,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 24. 8. 1995 do 9.30 v vlo‘i{~e
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba {t. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zape~atena in ozna~ena: Ne odpiraj, ponudba za “ Preplastitev
R 315/1090.”-R.^.
Javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 1995
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Direkcija Republike Slovenije
za ceste
Ob-1910
Na podlagi 53. in 55. ~lena zakona o
graditvi objektov (Ur. l. RS, {t. 34/84), pravilnika o na~inu in postopku oddaje graditve objektov iz odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94), Ob~ine
Zre~e, kot investitor objavlja
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javni razpis
za oddajo del tehni~ne dokumentacije
(idejni projekt, PGD, PZI in PZR) za
izgradnjo {portne dvorane in dozidave
Osnovne {ole Zre~e
1. Naro~nik: Ob~ina Zre~e, Cesta na Roglo 13/b, Zre~e
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
tehni~no dokumentacijo – idejni projekt,
PGD, PZR in PZI {portne dvorane in dozidave Osnovne {ole Zre~e.
Orientacijska vrednost tehni~ne dokumentacije je 3,000.000 SIT.
3. Lokacija objekta: Osnovna {ola Zre~e.
4. Dvig razpisne dokumentacije: osnove
za oddajo del se lahko dvignejo od dneva
razpisa dalje na naslovu: Ob~ina Zre~e, Cesta na Roglo 13/b, Zre~e.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom del in
dvigom dokumentacije se dobijo 10 dni po
objavi na telefon 063/762-971 pri [tefanu
Posilovi~u ali na telefon 063/762-122 pri
Stanku Makovec.
5. Predvideni rok za izdelavo tehni~ne
dokumentacije je 30. september 1995 za faze PGD, PZR in PZI.
6. Investitor si pridr‘uje pravico dolo~iti
spremenjen kon~ni obseg del od razpisanega z ozirom na kvaliteto predlaganih tehni~nih re{itev. Ponudnik nima pravice do uveljavljanja od{kodnine iz tega naslova.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnik;
– potrdilo o registraciji, ki ne sme biti
starej{a od 30 dni;
– poimenski seznam kadrov, z navedbo
izobrazbe in drugih podatkov, ki bodo sodelovali pri izvedbi;
– poimenski spisek izvajalcev in podizvajalcev (potrdili o registraciji) in njihove
reference. Investitor si pri tem pridr‘uje pravico, da za dolo~ena dela sam izbere izvajalca – kooperanta;
– seznam rererenc na podobnih objektih;
– terminski plan;
– izjavo, da je ponudnik z obsegom del
ter da jih je sposoben izvesti v ponujenih
terminih;
– izjavo, da je seznanjen z osnovami, ter
da z njimi sogla{a;
– potrjen obrazec BON 1, BON 2 in
BON 3;
– bilanco menico v vi{ini 10% ponudbenih del, kot garancijo za resnost ponudbe;
– za‘eljeno priporo~ilo Ministrstva za
{olstvo in {port Ljubljana;
– za‘eljena predlo‘itev idejno tehni~nih
re{itev.
8. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe so:
– ponudbena cena – na~in pla~ila in fiksnost cene;
– kompleksnost ponudbe in reference na
podobnih objektih;
– garancija za opravljena dela;
– rok izvedbe;
– mo‘nost kreditiranja in pogoji le-tega;
– opcija ponudbe;
– izpolnjevanje pogojev iz 7. to~ke tega
razpisa;
– kvaliteta predlaganih idejno tehni~nih
re{itev.
Upo{tevali bomo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevnimi podatki in izjavami.

Prepozno prispele ponudbe bomo zavra~ali neodprte.
Naro~nik si pridr‘uje pravico, da ne izbere najcenej{e ponudbe ter da z izbranim
ponudnikom sklene pogodbe ne glede na
razloge.
9. Ponudniki morajo k ponudbi prilo‘iti
osnutek pogodbe.
10. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj!” na
naslov Ob~ina Zre~e, Cesta na Roglo 13/b,
Zre~e.
11. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
12. Odpiranje ponudb bo istega dne ali
prvi delovni dan ob 12. uri na Ob~ini Zre~e.
Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpiranju
ponudb, morajo pred odpiranjem predlo‘iti
pisno pooblastilo.
O izboru bodo ponudniki seznanjeni najkasneje 14 dni po odpiranju ponudb.
Ob~ina Zre~e
Ob- 1909
Na podlagi 3. in 6. ~lena zakona o finan~nih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS,
{t. 5/91) in zakona o izvr{evanju prora~una
Republike Slovenije za leto 1995 (Uradni
list RS, {t. 40/95) ter uredbe o uvedbi finan~nih intervencij za celostno urejanje pode‘elja in obnovo vasi za leto 1995 objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
javni razpis
za dodelitev sredstev finan~nih
intervencij za celostno urejanje
pode‘elja in obnovo vasi za leto 1995
I.
1. Finan~na sredstva intervencij za celostno urejanje pode‘elja in obnove vasi (v
nadaljevanju: sredstva) bo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu
1995 dodeljevalo preko tega javnega razpisa:
– celostnemu urejanju pode‘elja in obnovi vasi – razvojni projekti
– celostnemu urejanju pode‘elja in obnovi vasi – izvedba
– vinskim cestam Slovenije
– raziskovalnim nalogam s podro~ja celostnega urejanja pode‘elja in promociji
CRPOV
– izdelavi predhodnih analiz in investicijsko-tehni~ne dokumentacije
– kmetijski infrastrukturi
– agromelioracijam – trajni nasadi in
opore
– drugim agromelioracijam
– namakanju in osu{evanju kmetijskih
zemlji{~
– akumulacijam
– komasacijam.
2. Vloge s predpisano dokumentacijo
sprejema Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33,
(v nadaljevanju: ministrstvo) do porabe prora~unskih sredstev oziroma najdlje do 15.
oktobra 1995.
3. Prednost bodo imele nalo‘be, ki v
skladu z razvojno strategijo kmetijstva prispevajo k ohranjanju poseljenosti slovenskega pode‘elja in so vklju~ene v projekt celostnega urejanja pode‘elja in obnove vasi
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(v nadaljevanju CRPOV) ali druge ustrezne
razvojne projekte.
4. Za oblikovanje strokovnega mnenja o
nalo‘bah, na katere se nana{ajo nate~ajni
zahtevki, imenuje minister ministrstva revizijsko komisijo za nalo‘be v urejanje kmetijskih zemlji{~ in revizijsko komisijo za
druge nalo‘be iz prvega odstavka te to~ke.
5. Upravi~encu bo ministrstvo sredstva
dodelilo s sklepom.
6. Sredstva bo ministrstvo dodeljevalo v
nepovratni obliki.
II.
Sofinanciranje razvojnih projektov
CRPOV (prora~unska postavka 1431)
1. Zahtevek vlo‘i ob~ina.
2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.
3. Vloga mora vsebovati;
– podatke o vlagatelju – {ifro in ime ob~ine,
– lokacijo nalo‘be,
– dispozicijo projekta z njegovo utemeljitvijo,
– sklep ob~inskega sveta o imenovanju
projektnega sveta za izdelavo razvojnega
projekta CRPOV,
– sklep ob~inskega sveta o sofinanciranju izdelave razvojnega projekta CRPOV,
– investicijsko vrednost projekta z navedbo virov financiranja in rokov realizacije nalo‘be,
– navedbo {ir{ega razvojnega programa
oziroma projekta, ~e je nalo‘ba vklju~ena
vanj.
4. Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– finan~ni na~rt izdelave projekta s ~asovno dinamiko kori{~enja sredstev,
– kartografsko gradivo s prikazom lokacije razvojnega projekta in njegove vsklajenosti s prostorskimi akti .
5. Prednost bodo imeli projekti, ki poleg
tretjega odstavka I. to~ke upo{tevajo ve~jo
stopnjo lastne iniciative, izkazano z lastnimi razvojnimi aktivnostmi (izvedenimi ali v
teku), in ki obravnavajo lokalnemu okolju
primerne dejavnosti.
6. Pred sklenitvijo pogodbe z ministrstvom o ~rpanju dodeljenih sredstev, mora
ob~ina ministrstvu predlo‘iti:
– predpogodbo oziroma pogodbo z izvajalcem, izbranim z javnim razpisom za oddajo del in predra~un del.
7. Ob~ina lahko pridobi nepovratna
sredstva do 50 % predra~unske vrednosti
razvojnega projekta.
III.
Sofinanciranje izvedbe razvojnih projektov CRPOV (prora~unska postavka: 1458),
vinskih cest Slovenije (prora~unska postavka: 3085) in kmetijske infrastrukture (prora~unska postavka: 3804)
1. Zahtevek vlo‘i ob~ina.
2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.
3. Vloga mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju – {ifro in ime ob~ine,
– lokacijo nalo‘be z izvle~kom iz razvojnega projekta CRPOV oziroma drugega
razvojnega projekta, ki zajema obravnavano nalo‘bo in utemeljitev nalo‘be,
– pozitivno mnenje ob~inskega sveta o
nalo‘bi oziroma mnenje projektnega sveta

za projekt vinske ceste, ~e gre za nalo‘bo v
vinske ceste,
– investicijsko vrednost nalo‘be z navedbo virov financiranja in z rokom realizacije
nalo‘be.
4. Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– finan~ni na~rt nalo‘be s ~asovno dinamiko kori{~enja sredstev,
– kartografsko gradivo s prikazom lokacije nalo‘be,
– dovoljenje za poseg v prostor, ~e gre
za nalo‘bo, za katero je po zakonu potrebno
tako dovoljenje,
– poro~ilo o ‘e izvr{enih delih, ~e gre za
fazno gradnjo.
5. Prednost bodo imele nalo‘be, ki poleg
pogojev iz tretjega odstavka I. to~ke upo{tevajo zlasti njihov pomen za ve~je {tevilo
prebivalcev, ki imajo glede na razvojni projekt ve~jo motivacijsko vlogo, in ki nudijo
ve~je mo‘nosti zaposlitve avtohtonemu prebivalstvu ter pomenijo materialno podlago
za uvedbo ve~ razli~nih dejavnosti.
6. Pred sklenitvijo pogodbe z ministrstvom o ~rpanju dodeljenih sredstev mora
ob~ina ministrstvu predlo‘iti:
– predpogodbo oziroma pogodbo z izvajalcem, izbranim z javnim razpisom za oddajo del in predra~un del,
– gradbeno dovoljenje oziroma odlo~bo
o priglasitvi del, ~e gre za nalo‘bo, za katero je po zakonu potrebno tako dovoljenje
oziroma odlo~ba.
7. Ob~ina lahko pridobi sredstva do 50%
predra~unske vrednosti nalo‘be.
IV.
Izdelava predhodnih analiz in investicijsko-tehni~ne dokumentacije (prora~unska
postavka: 1505) ter financiranje raziskovalnih nalog s podro~ja CRPOV (prora~unska postavka: 1506)
1. Zahtevek vlo‘i ob~ina oziroma pravna ali fizi~na oseba.
2. Vloga mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju – {ifro in ime ob~ine oziroma ime in naslov vlagatelja oziroma firmo in njen sede‘ z registrsko osebno
{tevilko (ROS),
– dispozicijo oziroma projektno nalogo
z opredelitvijo namena, obsega in finan~nim ovrednotenjem naloge,
– terminski plan izvajanja naloge.
3. Pred sklenitvijo pogodbe z ministrstvom o ~rpanju dodeljenih sredstev za izdelavo predhodnih analiz in investicijsko-tehni~ne dokumentacije (prora~unska postavka: 1505) mora upravi~enec predlo‘iti ministrstvu dokazilo o izvedbi javnega razpisa
za izbor izvajalca in sklep o njegovi izbiri .
4. Upravi~enec lahko pridobi sredstva do
100 % predra~unske vrednosti nalo‘be.
V.
Sofinanciranje agromelioracij – trajnih
nasadov in opor ter sofinanciranje drugih
agromelioracij (prora~unski postavki: 1475
in 1491)
1. Zahtevek vlo‘i podjetje oziroma druga pravna oseba, registrirana za kmetijsko
dejavnost ali fizi~na oseba, ki ji je kmetijstvo glavna dejavnost.
2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.
3. Vloga mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju – firmo in njen
sede‘ z registrsko osebno {tevilko (ROS)

oziroma ime in naslov vlagatelja in dokazilo o tem, da je vlagatelju kmetijstvo glavna
dejavnost,
– investicijsko vrednost nalo‘be z navedbo virov financiranja in rokom realizacije
nalo‘be,
– dokazilo o pravici razpolaganja z zemlji{~em,
– dokazilo o zagotovljenih lastnih sredstvih za realizacijo nalo‘be,
– dovoljenje za poseg v prostor, ~e gre
za nalo‘bo, za katero je po zakonu potrebno
tako dovoljenje,
– mnenje kmetijske svetovalne slu‘be in
specialista za vinogradni{tvo oziroma sadjarstvo,
– navedbo {ir{ega razvojnega programa
oziroma projekta, ~e je nalo‘ba vklju~ena
vanj.
4. Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– kartografski prikaz lokacije nalo‘be
(obmo~je urejanja) v merilu 1 : 25000,
– seznam parcel po katastrskih ob~inah,
lastnikih in vrstah rabe,
– tehni~no re{itev z detalji predvidenih
posegov,
– investicijski program s popisom del in
projektantskim predra~unom,
– ~asovno dinamiko izvajanja agromelioracije glede na faznost izvedbe,
– pedolo{ko poro~ilo z analizo vzorcev
in gnojilnim na~rtom,
– skico nasada z vrisom in ozna~bo vrst
in sort , ~e gre za trajne nasade.
5. Prednost bodo imele nalo‘be, ki poleg
pogojev iz tretjega odstavka I. to~ke, upo{tevajo zlasti:
– optimalne gospodarske u~inke,
– ~im manj{e ekolo{ke obremenitve okolja,
– urejanje obmo~ij z omejenimi mo‘nostmi za kmetijsko proizvodnjo,
– absolutne vinogradni{ke in sadjarske
lege,
– kompleksnost obnove trajnih nasadov,
pri ~emer le-ti zajemajo ve~je povr{ine od
0,6 ha,
– do sedaj vlo‘ena lastna sredstva v predhodne tovrstne nalo‘be.
6. Nalo‘be v zalo‘no gnojenje in apnenje kmetijskih povr{in bo ministrstvo upo{tevalo le, ~e so vklju~ene v urejanje kmetijskih zemlji{~ v okviru agromelioracijskih
del.
7. Pred sklenitvijo pogodbe z ministrstvom o ~rpanju dodeljenih sredstev mora
upravi~enec ministrstvu predlo‘iti:
– predpogodbo oziroma pogodbo z izvajalcem del, izbranim z javnim razpisom za
oddajo del, ~e podjetje ali druga pravna oseba ni registrirana za opravljanje razpisanih
del,
– gradbeno dovoljenje oziroma odlo~bo
o priglasitvi, ~e gre za nalo‘bo za katero je
po zakonu potrebno tako dovoljenje oziroma odlo~ba.
8. Upravi~enec lahko pridobi sredstva do
75 % predra~unske vrednosti nalo‘be.
VI.
Financiranje oziroma sofinanciranje namakanja in osu{evanja kmetijskih zemlji{~
in financiranje akumulacij (prora~unski postavki: 1494 in 1497)
1. Zahtevek vlo‘i podjetje oziroma druga pravna oseba, registrirana za kmetijsko
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dejavnost oziroma fizi~na oseba, ki ji je
kmetijstvo glavna dejavnost.
2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.
3. Pisna vloga mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju – firmo, in njen
sede‘ z registrsko osebno {tevilko (ROS)
oziroma ime in naslov vlagatelja o tem, da
je vlagatelju kmetijstvo glavna dejavnost,
– dokazilo o pravici razpolaganja z zemlji{~em,
– investicijsko vrednost nalo‘be,
– dovoljenje za poseg v prostor, ~e gre
za nalo‘bo, za katero je po zakonu potrebno
tako dovoljenje,
– mnenje kmetijske svetovalne slu‘be,
– navedbo {ir{ega razvojnega programa
oziroma projekta, ~e je nalo‘ba vklju~ena vanj.
4. Dokumentacija k vlogi mora vsebovati idejno re{itev namakalnega sistema, iz
katere so razvidni:
– kartografski prikaz lokacije nalo‘be v
merilu 1 : 25000 in 1 : 5000,
– tehni~no-tehnolo{ka zasnova predlaganega sistema,
– okvirni proizvodni program,
– investicijska vrednost nalo‘be z navedbo virov financiranja in ~asovno dinamiko
nalo‘be.
5. Prednost bodo imele nalo‘be, ki poleg
pogojev iz tretjega odstavka I. to~ke, upo{tevajo zlasti:
– skladnost nalo‘be s strategijo razvoja
kmetijstva v regiji, izkazano z mnenjem
kmetijske svetovalne slu‘be,
– optimalne gospodarske u~inke in aktiviranje lastnih surovinskih potencialov,
– urejanje obmo~ij z omejenimi mo‘nostmi za kmetijsko proizvodnjo,
– primerne talne in druge prostorske pogoje za uvedbo namakanja,
– optimalno izkori{~enost namakalnega
sistema,
– do sedaj vlo‘ena lastna sredstva v predhodne tovrstne nalo‘be.
6. Pred sklenitvijo pogodbe z ministrstvom o ~rpanju dodeljenih sredstev mora
upravi~enec ministrstvu predlo‘iti:
– seznam parcel po katastrskih ob~inah,
lastnikih in vrstah rabe,
– predpogodbo oziroma pogodbo z izvajalcem, izbranim z javnim razpisom za oddajo del, ~e podjetje ali druga pravna oseba
ni registrirana za opravljanje razpisanih del,
– gradbeno dovoljenje oziroma odlo~bo
o priglasitvi, ~e gre za nalo‘bo, za katero je
po zakonu potrebno tako dovoljenje oziroma odlo~ba.
7. Upravi~enec lahko pridobi sredstva za
nalo‘be v:
– namakanje (razvodno mre‘o do odvzemnega mesta) do 100 % predra~unske
vrednosti,
– osu{evanje – osnovno odvodnjo za potrebe kmetijstva do 100 % in melioracijsko
odvodnjo do 50 % predra~unske vrednosti,
– akumulacije do 100 % predra~unske
vrednosti.
VII.
Financiranje oziroma sofinanciranje komasacij (prora~unska postavka: 1502)
1. Zahtevek vlo‘i ob~ina.
2. Vloga mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju – {ifro in ime
ob~ine,
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– prikaz komasacijskega obmo~ja iz ob~inskega prostorskega planskega akta,
– izjavo pristojnega ob~inskega upravnega organa, da na predlaganem obmo~ju ni
nere{enih denacionalizacijskih zahtev.
3. Prednost bodo imele nalo‘be, ki se
nana{ajo na urejanje obmo~ij intenzivne
kmetijske proizvodnje in kjer potekajo ali
so predvidene druge kmetijske ureditvene
operacije.
4. Pred sklenitvijo pogodbe z ministrstvom o ~rpanju dodeljenih sredstev mora
ob~ina ministrstvu predlo‘iti odlo~bo o
uvedbi komasacije.
5. Ob~ina lahko pridobi sredstva do
100% predra~unske vrednosti nalo‘be.
VIII.
1. Revizijska komisija za nalo‘be v urejanje kmetijskih zemlji{~ iz ~etrtega odstavka I. to~ke tega razpisa presoja tehni~no-tehnolo{ke re{itve in ekonomsko utemeljenost
nalo‘b.
2. Revizijska komisija za druge nalo‘be
iz ~etrtega odstavka I. to~ke tega razpisa
presoja primernost in celovitost predlaganih projektov ter njihove pri~akovane u~inke na razvoj in ohranjanje poseljenosti pode‘elja.
IX.
1. Odobrena sredstva bo upravi~enec
lahko ~rpal le na podlagi ustrezne dokumentacije v skladu z zakonom o financiranju javne porabe (Uradni list RS, {t. 48/90,
34/91, 30/92 in 7/93). Sredstva bo ministrstvo dodeljevalo na osnovni predlo‘enih
obra~unskih situacij nalo‘be, pri ~emer bo
upo{tevalo dinamiko kori{~enja sredstev iz
morebitnih drugih virov in dinamiko priliva
sredstev v prora~un Republike Slovenije.
X.
1. Ministrstvo bo spremljalo porabo dodeljenih sredstev. Upravi~enci so dol‘ni ministrstvu omogo~iti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak ~as mo‘na kontrola
realizacije nalo‘be ter vpogled v poslovne
knjige in listine, ki se nana{ajo na porabo
dodeljenih sredstev.
XI.
1. Upravi~enci, ki jim bodo sredstva dodeljena, bodo z ministrstvom sklenili pogodbo o ~rpanju sredstev. Za zagotovitev
vra~ila sredstev v primeru neizpolnjevanja
zakonskih ali pogodbenih obveznosti ima
ministrstvo pravico od upravi~enca zahtevati enega od zakonitih in{trumentov za zavarovanje pla~il.
XII.
1. V primeru nenamenske porabe sredstev, nepravo~asnega kon~anja nalo‘be ali
neizpolnjevanja oziroma kr{itve katerekoli
obveznosti iz tega nate~aja oziroma pogodbe, mora upravi~enec povrniti vsa pridobljena sredstva skupaj s pripadajo~imi obrestmi v enkratnem znesku. V tem primeru vrne
upravi~enec sredstva v realni vi{ini (prera~unano v te~aj DEM, ki je veljal od dneva
nakazil nate~ajnih sredstev) z zamudnimi
obrestmi po zakonu o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, {t. 14/92 in 13/
93) ter po odredbi o na~inu obra~unavanja
zamudnih obresti (Uradni list RS, {t. 14/92
in 17/12).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

[t. 124/95
Ob-1846
Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Cankarjeva 5 in Mestna Ob~ina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, razpisujeta v sodelovanju z Dru{tvom arhitektov Ljubljane, Ljubljana, Erjav~eva 15/I
mestno-regionalni javni anonimni
urbanisti~no arhitekturni
nate~aj
za urbanisti~no ureditev obmo~ij
urejanja z oznako CO 5/4 Voja{nica 4.
julij v Ljubljani in arhitekturno re{itev
prenove ju‘nega dela tega obmo~ja
Kot nosilci avtorske skupine imajo pravico do udele‘be na nate~aju vsi arhitekti
dr‘avljani Republike Slovenije s stalnim bivali{~em na obmo~ju Republike Slovenije.
Razpisovalec vabi k nate~aju vse, ki ‘elijo
ustvarjalno prispevati k ~imbolj{i re{itvi nate~ajne naloge.
Pravice do udele‘be nimajo ~lani ocenjevalne komisije, namestniki, poro~evalec,
skrbnik in konsultanti ter pripravljalci nate~ajnih podlog ter njihovi bli‘nji sorodniki
in sodelavci iz o‘je delovne skupine.
Nate~aj je razpisan v skladu s pravilnikom o izvajanju nate~ajev na podro~ju arhitektonske in urbanisti~ne ustvarjalnosti
(ZDAS 1982).
Nate~ajna naloga:
Programsko urbanisti~na re{itev za obmo~je med Metelkovo, Masarykovo, Maistrovo in Taborom v Ljubljani in idejno arhitekturni programski na~rt za prenovo ju‘nega dela tega obmo~ja.
Ocenjevalna komisija:
Predsednik: Jo‘e Osterman, dr‘avni sekretar za kulturo, investitor
Podpredsednik: Jurij Kobe, dipl. in‘.
arh., DAL
^lani: Jelka Zim{ek, svetovalka ministra
za kulturo, investitor
Marjeta Zornada, dipl. in‘. arh., investitor
Vojteh Ravnikar, dipl. in‘. arh., DAL
Vinko Torkar, dipl. in‘. arh., DAL
Anton Le{nik, arh., DAL
Stalna namestnica: Draga Zajc, samostojna svetovalka na Ministrstvu za kulturo,
investitor
Poro~evalki: mag. Mojca [a{ek Divjak,
dipl. in‘. arh., DAL
@ivka [krabar, dipl. in‘. arh., investitor
Skrbnica: Mateja Dole‘al, dipl. in‘. kraj.
arh.
Roki: nate~aj se za~ne z dnevom objave
v ~asopisu Delo. Nate~ajniki lahko nate~ajno gradivo prevzamejo do 31. 8. 1995 v
tajni{tvu IMOS-a delni{ke dru‘be, Linhartova 11a, Ljubljana ali prejmejo po po{ti
proti kavciji 20.000 SIT, ki jih naka‘ejo na
‘iro ra~un DAL: 50101-678-48802.
Vpra{anja v zvezi z nate~ajem lahko nate~ajniki po{ljejo na DAL, Ljubljana, Erjav~eva 15/I, do vklju~no 10. 9. 1995. Ocenjevalna komisija bo odgovorila na vpra{anja do 20. 9. 1995.
Rok za oddajo nate~ajnih del je 27. 10.
1995 do 17. ure. Za dela, ki bodo poslana po
po{ti ali ‘eleznici, sta veljavna datum in ura
po{tnega ‘iga. Udele‘enci nate~aja, ki bodo
dela poslali po po{ti ali ‘eleznici, morajo
hkrati s telegramom obvestiti DAL o oddaji
nate~ajnega dela.
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Nate~ajna dela je treba oddati ali poslati
na naslov: Dru{tvo arhitektov Ljubljane,
Ljubljana, Erjav~eva 15/I z oznako “Nate~aj – Metelkova”.
Ocenjevalna komisija bo delo kon~ala
do 30. 11. 1995. Izidi nate~aja bodo objavljeni v ~asopisu Delo v 30 dneh po kon~anem delu ocenjevalne komisije. Nagrade in
od{kodnine bodo izpla~ane najkasneje 30
dni po objavi izidov nate~aja. Kraj in ~as
razstave bosta objavljena hkrati z izidi nate~aja.
Nagrade:
1. nagrada 900.000 SIT
2. nagrada 560.000 SIT
3. nagrada 340.000 SIT
2 odkupa po 225.000 SIT
Udele‘encem, katerih dela bodo izdelana skladno z nate~ajnimi pogoji, bodo povrnjene od{kodnine v skupnem znesku
1,150.000 SIT. Ocenjevalna komisija ima
pravico, da celoten nagradni sklad in sklad
od{kodnin razdeli tudi v druga~nem razmerju.
Avtorju najvi{je nagrajenega elaborata
pripada pravica do izdelave strokovnih podlag za pripravo prostorskega izvedbenega
akta za nate~ajno obmo~je in pravica do
izdelave arhitekturnega dela projektne dokumentacije za prenovo ju‘nega dela obmo~ja.
Dru{tvo arhitektov Ljubljane

– 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 8 dni (BON obrazec),
– vzorec pogodbe,
– opcijski rok (najmanj 30 dni po odpiranju ponudb),
– pisno izjavo, da si je ogledal objekte,
za katere je vlo‘il ponudbo za izvajanje del
ter da je seznanjen z obsegom del in potrebnimi materiali,
– kalkulativne elemente za obra~un morebitnih dodatnih del,
– pisno izjavo, da bodo zavarovali objekt v ~asu izvajanja del od morebitne {kode,
– 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.
8. 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.
9. Naro~nik si pridr‘uje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo
ter da ob morebitnem pomanjkanju sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe ali sklene pogodbo v manj{em obsegu. Naro~nik ima pravico, da za razli~na
razpisana dela izbere razli~ne izvajalce.
10. Ponudniki lahko dvignejo potrebno
razpisno dokumentacijo za izdelavo prijave
ter dobijo vse potrebne informacije na naslovu: Ob~ina Ko~evje, Ljubljanska 19, Ko~evje, tel. 061/851-834, vsak delovnik od 7.
do 10. ure, do vklju~no osmega dne po objavi tega razpisa (kontaktni osebi: Ga{parac
Antun, Lovko Marko).
Razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo na osnovi predhodne predlo‘itve dokazila o vpla~ilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih naka‘ejo na ‘iro ra~un 51300-630-1010077 – prora~un Ob~ine
Ko~evje – javni razpis.
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 enajstega dneva po objavi v
Uradnem listu do 10. ure. Ponudbe, ki pridejo 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 vzdr`evalno investicijska dela – ne odpiraj” na naslov: Ob~ina
Ko~evje, Ljubljanska c. 26, Ko~evje.
Odpiranje ponudb bo opravljeno isti dan
v prostorih ob~inske uprave, Ljubljanska c.
26 (sejna soba) ob 11. uri.
12. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.
13. Ponudniki bodo obve{~eni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ob~ina Ko~evje

Ob-1847
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 izbiro izvajalca investicijskovzdr‘evalnih del na objektih
stanovanjskega fonda ter {olah
1. Investitor: Ob~ina Ko~evje, Ljubljanska c. 26, Ko~evje.
2. Predmet razpisa in orientacijska cena:
– Re{ka cesta 16 – obnovitev fasade in
strehe – orientacijska vrednost del 3,000.000
SIT
– Re{ka cesta 4 – zamenjava oken ter
obnovitev fasade – orientacijska vrednost
del 3,000.000 SIT
– Kolodvorska ulica 10 – zamenjava
vhodnih vrat v stanovanja – orientacijska
vrednost del 2,000.000 SIT
– Tesarska ulica 8 – zamenjava oken,
obnovitev fasade in strehe – orientacijska
vrednost del 2,500.000 SIT
– O[ Stara cerkev – delna sanacija strehe – orientacijska vrednost del 3,500.000
SIT.
3. Lokacija: Ko~evje, Stara Cerkev
4. Predvideni rok pri~etka del: po dogovoru
5. Predvideni rok zaklju~ka del: ugodnost izvajalca
6. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika:
– ponudbena cena in pla~ilni pogoji,
– kvaliteta,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
7. Dokumentacija, ki jo morajo predlo‘iti ponudniki:
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
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Razne objave
Ob-1870
Elektronabava Ljubljana, p.o., Slovenska cesta 58, Ljubljana, razpisuje na podlagi sklepa delavskega sveta
javno dra‘bo
za odprodajo naslednjih nepremi~nin:
1. Samska soba {t. 16 v V. nadstropju
stanovanjskega bloka na Tesarski 6 v Ljubljani, povr{ine 12.48 m² po izklicni ceni
1,285.528 SIT.
Javna dra‘ba bo 5. 9. 1995 s pri~etkom
ob 12. uri v sejni sobi Elektronabave Ljubljana, p.o., to je v 4. nadstropju poslovne
stavbe na Slovenski cesti 58.
Pravne in fizi~ne osebe, ki ‘elijo sodelovati na dra‘bi, morajo najkasneje do pri~etka le-te pla~ati var{~ino v vi{ini 10% izklicne cene, na ‘iro ra~un 50101-601-15094 pri
SDK Ljubljana. Kupec, kateremu bo po
dra‘bi domaknjena nepremi~nina, je dol‘an
najkasneje v 30 dneh po dra‘bi skleniti pogodbo in po sklenitvi pogodbe v 8 dneh
pla~ati celotno kupnino. Var{~ina se bo kupcu vra~unala v kupnino, drugim udele‘encem pa bo vrnjena najkasneje v treh dneh. V
primeru, da kupec ne bo sklenil pogodbe v
30 dneh po javni dra‘bi, izgubi pravico do
vra~ila var{~ine.
Nepremi~nina je naprodaj po sistemu videno-kupljeno, morebitni zastopniki se morajo izkazati s pooblastili, fizi~ne osebe pa s
potrdilom o dr‘avljanstvu.
Prometni davek pla~a prodajalec, vse
stro{ke prenosa lastni{tva pa kupec. Nepremi~nino si je po predhodnem dogovoru na
tel. 061/312-717 mo‘no ogledati vsak delovni dan.
Elektronabava Ljubljana, p.o.
[t. 9
Ob-1871
Na podlagi 2. odstavka 14. ~lena statuta
delni{ke dru‘be Slovenijales Sling, dru‘ba
za in‘eniring in projektiranje, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, uprava dru‘be sklicuje
1. sejo skup{~ine
delni~arjev dru‘be Slovenijales Sling,
dru‘ba za in‘eniring in projektiranje,
d.d., Ljubljana, Dunajska 22, ki bo dne 30.
8. 1995 ob 11. uri v veliki sejni dvorani –
pritli~je poslovne stavbe Dunajska 22, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje, imenovanje zapisnikarja in potrditev dnevnega reda
Predlog sklepa: imenuje se zapisnikarja
po predlogu, potrdi se predlagani dnevni
red.
2. Potrditev verifikacijske komisije in
ugotovitev sklep~nosti skup{~ine na podlagi poro~ila te komisije
Predlog sklepa: potrdi se tri~lansko verifikacijsko komisijo, ugotovi se sklep~nost
skup{~ine.
3. Izvolitev predsednika skup{~ine in
pre{tevalcev glasov
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skup{~ine in pre{tevalce glasov po predlogu.
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4. Informacija o poteku preoblikovanja
dru‘be z omejeno odgovornostjo v delni{ko
dru‘bo
Predlog sklepa: informacija o poteku
preoblikovanja d.o.o. v d.d. se sprejme.
5. Sprejem letnega poro~ila o poslovanju dru‘be za leto 1994 ter predloga o uporabi in razdelitvi dobi~ka
Predlogi sklepov:
– sprejme se poslovno poro~ilo za leto
1994,
– sprejme se poro~ilo o opravljenem revidiranju ra~unovodskih izkazov dru‘be za
leto 1994,
– sprejmejo se revidirani ra~unovodski
izkazi dru‘be za leto 1994,
– sprejme se predlagani sklep o uporabi
in razdelitvi dobi~ka.
6. Sprejem poslovnih ciljev – plana dru‘be za leto 1995
Predlog sklepa: sprejmejo se poslovni
cilji za leto 1995 po predlogu.
7. Odpoklic ~lana nadzornega sveta in
izvolitev novega ~lana nadzornega sveta
Predlog sklepa: odpokli~e se dosedanji
~lan nadzornega sveta in izvoli nov ~lan
nadzornega sveta na osnovi predloga.
8. Imenovanje revizorja za leto 1995
Predlog sklepa: imenuje se revizorja
dru‘be za leto 1995 na osnovi predloga.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled delni~arjem na sede‘u
dru‘be Slovenijales Sling, d.d., Ljubljana,
Dunajska 22, v tajni{tvu direktorja vsak delovni dan od 8. do 16. ure.
Seje skup{~ine se lahko udele‘ijo delni~arji sami ali njihovi poobla{~enci oziroma
zastopniki. Poobla{~enci morajo predlo‘iti
pisno pooblastilo.
^e skup{~ina ne bo sklep~na, bo ponovno zasedanje skup{~ine dne 31. 8. 1995 ob
11. uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skup{~ine veljavno odlo~a, ~e so navzo~i delni~arji, ki predstavljajo vsaj 51%
osnovnega kapitala dru‘be.
Slovenijales Sling, d.d., Ljubljana
[t. 3-18/95
Ob-1872
Skup{~ina dru‘be USB Hotel, razvojna
dru‘ba, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, je
sprejela sklep, da se osnovni kapital dru‘be,
ki zna{a 327,306.033 SIT zmanj{a za
170,638.000 SIT, tako da odslej zna{a
156,668.033 SIT.
Morebitni upniki dru‘be se pozivajo, da
se zglasijo pri dru‘bi in izjavijo ali sogla{ajo z zmanj{anjem osnovnega kapitala.
USB HOTEL,
razvojna dru‘ba, d.o.o., Ljubljana
[t. 906/95-1808
Ob-1873
Banka Celje, d.d., Celje v skladu s svojim statutom objavlja ponudbo za prodajo
delnic podjetja Tekstilne tovarne, p.o., Prebold 7, Prebold. Podjetje ponuja v prodajo:
2.059 navadnih delnic na ime Banke Celje,
d.d., Celje.
Vrednost ene delnice je 8.000 SIT.
Prednostno pravico imajo v skladu z dolo~ili statuta delni~arji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo~ilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Ponudba za odkup velja 30 dni.
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Rok za pla~ilo kupnine se dolo~i v dogovoru s prodajalcem.
Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladni{tva.
Banka Celje, d.d., Celje

@ivic Dunja, Novo Polje cesta XI 14,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna {t. 28-17, Trafika-stripi, Tbilisijska 26,
Ljubljana z dne 15.8.1995. s-44040

Ob-1730
Javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremi~nin Samski dom Brdce v
Mozirju in Poslovni objekt Projektivni
biro, [landrova 6a, Velenje
a) Samski dom Brdce, objekt menze s
pisarnami, delavski dom Brdce, lesena baraka in oprema, s pripadajo~im zemlji{~em
v izmeri 2.382 m² v Mozirju, ki obsega:
1. Objekt menze s pisarnami povr{ine
770 m² z izklicno ceno objekta zna{a
323.900 DEM.
2. Objekt Delavski dom Brdce povr{ina
1060 m² z izklicno ceno objekta zna{a
149.000 DEM.
3. Objekt lesena baraka povr{ine 552 m²
z izklicno ceno objekta zna{a 67.300 DEM.
4. Izklicna cena opreme po cenitvi sodnega cenilca v objektih zna{a 12.800 DEM
b) Poslovni objekt Projektivni biro, [landrova 6a, Velenje, s pripadajo~im zemlji{~em v izmeri 244 m².
Objekt s pisarnami ima povr{ine 314,09
m² z izklicno ceno, ki zna{a 355.829 DEM.
Kupec mora kupnino pla~ati v roku 5 dni
po sklenitvi pogodbe o prodaji, sicer je pogodba neveljavna.
Na licitaciji lahko sodelujejo pravne ali
fizi~ne osebe, ki bodo do 15. 8. 1995 od
objave poslale pisno ponudbo ter vpla~ale
var{~ine v vi{ini 10% izklicne cene na ‘iro
ra~un 52800-601-21532. Kupcu, ki ne bi
uspel kupiti objekta, bo var{~ina brez obresti vrnjena v roku 5 dni.
Prenos lastninske pravice se opravi po
pla~ilu kupnine.
Ponudniki bodo do 30. 8. 1995 pisnoobve{~eni o izidu. Kriterij za najugodnej{ega
ponudnika je, kdo bo ponudil vi{jo izklicno
ceno in kdo bo kupil ve~ objektov.
Pogodba je veljavna, ko jo odobri Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
Ogled objektov in opreme bo omogo~en
vseh zainteresiranim dne
a) Samski dom Brdce v Mozirju 3. 8.
1995 od 9. do 11. ure,
b) Poslovni objekt Projektivni biro, [landrova 6a, Velenje, 3. 8. 1995 od 12. do 14.
ure.
Vse ostale informacije dobite po tel. 063/
856-712 int. 141 pri Borisu Juki~ ali 063/
856-712 int. 145 pri Brigiti Fece, GIP Vegrad Velenje, PE In‘eniring.
GIP Vegrad, p.o., Velenje
Ob-1877
Zagma, d.o.o., Ljubljana, proizvodna, trgovina in storitve, Brn~i~eva 31, Ljubljana,
preklicuje ‘ig pravokotne oblike z vsebino
Zagma trgovinsko podjetje, d.o.o.
Amma Leasing, d.o.o., Celov{ka 180,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, {t.
0281739. g-44076

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Arh Aleksander, Kamna Gorica 105, Radovljica, potni list {t. BA 65992. s-44005
Arh Daniel, Bohinjska Bela 29 a, Boh.
Bela, potni list {t. AA 117011. p-44115
Ba‘ato Katja, Bilje 123/g, Nova Gorica,
potni list {t. AA 355234. p-44086
Balanti~ Du{an, Titova 41, Jesenice, potni list {t. AA 30104. p-44004
Belak Jelka, Kidri~evo naselje 6, Radenci, potni list {t. AA 583184. p-44080
Berk Dejan, Frankolovskih ‘rtev 13, Celje, potni list {t. AA 378300. p-44093
Bite‘nik Beti, Ravne 17 a, Tr‘i~, potni
list {t. AA 117453. p-44113
Bite‘nik Robert, Ravne 17 A, Tr‘i~, potni list {t. BA 134119. p-44114
Bite‘nik Sre~ko, Ravne 17 A, Tr‘i~, potni list {t. BA 133847. p-44112
Bogovi~ Terezija, Cesta bratov Cerjak
20, Bre‘ice, preklic potnega lista, objavljen
v Ur. l. RS, {t. 38/95. p-44059
Brada~ Tanja, Hrvatini 213, Ankaran,
maloobmejno prepustnico, {t. AI 37049.
g-44044
Bricelj Ivan, [kofova 10, Ljubljana, potni list {t. AA 602749, izdala Upravna enota
Ljubljana 7. 12. 1992. s-44021
Cenedese Kontelj Antonija, Partizanska
c. 54, Se‘ana, maloobmejno prepustnico po
VS, {t. AI 071187. p-44082
Filip~i~ Ferrara Danijela, Obala 121,
Portoro‘, potni list {t. AA 201682. s-44074
Fi{er Stojan, Naselje ljudske pravice 40,
Murska Sobota, potni list {t. AA 78545.
p-44020
Fras Bo‘o, Trnovska vas 39/d, Trnovska
vas, potni list {t. BA 121595. p-44035
Fras Darko, Trnovska vas 39/D, Trnovska vas, potni list {t. AA 094604. p-44037
Fras Ida, Trnovska vas 39/D, Trnovska
vas, potni list {t. AA 094605. p-44036
Fras Lani, Trnovska vas 39/d, Trnovska
vas, potni list {t. BA 264495. p-44038
Gaber{~ek Eva, Gregor~i~eva 20, Tolmin, potni list {t. AA 928725. p-44023
Gal Henrik, Kidri~eva ulica 24, Lendava, potni list {t. AA 211031. p-44034
Gobec Zdravko, Mestni trg 16, Slovenske Konjice, potni list {t. 275060. p-44046
Guzelj Petra, @idovska 5, Ljubljana, potni list {t. AA 452794. s-44012
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Jakin Franc, Kozana 117, Dobrovo v Brdih, petletno listino po VS, {t. AI 42116.
p-44095

Risti} Nada, Mucherjeva 4, Ljubljana,
potni list {t. AA 528926, izdala Upravna
enota Ljubljana 27. 10. 1992. s-44089
Rogulji~ Patricija, Kr{ka vas 102, Kr{ka
vas, potni list {t. AA 337749. p-44079
Ro~ak Vesna, Brilejeva ulica 4, Ljubljana, potni list {t. AA 226635. s-44006
Rude‘ Valter, Kobjeglava 14, Se‘ana,
potni list {t. AA 553450. p-44031
Rude‘ Valter, Kobjeglava 14, Se‘ana,
maloobmejno prepustnico po VS, {t. AI
048214. p-44032
Rutar Peter, Vipol‘e 93, Nova Gorica,
petletno listino po VS, {t. AI 7207. p-44033
Sever Andrej, \akovi~eva 2, Pri{tina,
potni list {t. BA 173747. s-44077
Skerbinek Olivija, Ul. Lackovega odreda 7, Limbu{, potni list {t. AA 279219.
p-44001
[ebart Marko, Regentova 12, Maribor,
potni list {t. AA 392993. p-44069
[inko Mojca, Cesta na Markovec 21, Koper, potni list {t. AA 517319. g-44067
Toma‘i~ Toma‘, Vojkova 31, Kanal, potni list {t. AA 153514. p-44078
Urek Suzana, Dalmatinska ul. 39, Maribor, potni list {t. BA 77934. p-44108
Vavpoti~ Nika, Kamni{ka 42, Kamnik,
potni list {t. BA 1911, izdala Upravna enota
Kamnik 26. 5. 1993. s-44017
Veber Rok, Pod brezami 11, Ljubljana,
potni list {t. AA 1769. s-44055
Velkov Stoj~o, Cesta 1. maja 2, Jesenice, potni list {t. BA 71537. p-44105
Ver{ec Jo‘ica, Koro{ka 124, Maribor,
potni list {t. BA 99918. p-44107
Vogrin Franc, Vrhovska c. 29, Spodnji
Duplek, potni list {t. BA 84586. p-44026
Volav{ek Kata, Vre~kova 7, Kranj, potni
list {t. 280162. p-44003
Zidan{ek Roman, Draveljska cesta 14,
Ljubljana, potni list {t. BA 155211. s-44048
Zupan~i~ Gregor, Gregor~i~eva 43, Idrija, potni list {t. AA 257984. s-44033

Bogolin Anton, Sp. Dole 6, Kr{ko, vozni{ko dovoljenje, kat. GH, {t. 14337.
p-44104
Brecl Dejan, Ribni{ka ulica 3, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
145662. s-44095
Bremec Zudvik, Lokve 13, Lopare, delovno knji‘ico. p-44010
Bri{nik Darja, Prekopa 26, Vransko, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 13348.
p-44061
Bukovec Stanislav, Grajska vas 16, Gomilsko, vozni{ko dovoljenje, kat. B, {t. A
402768. p-44065
^abarkapa Miroslav, Mahovnik 24, Ko~evje, vozni{ko dovoljenje, {t. 10669.
g-44093
^asar Kristjan, Otovci 80, Ma~kovci,
vozni{ko dovoljenje, {t. 33509. p-44009
^ernigoj David, Lokavec 220, Ajdov{~ina, vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH, {t.
S705043. g-44072
^otar Matja‘, Rubije 3, Se‘ana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 13666. p-44102
^u~ek Franc, Greben~eva 52, Leskovec,
vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t. 6237.
p-44013
^u~ek Mira, Greben~eva 52, Leskovec,
vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t. 282.
p-44014
Dervari~ [tefan, Jur~i~eva 14, Murska
Sobota, vozni{ko dovoljenje, {t. 7674.
p-44054
Dimec Bojan, Sp. Stari grad 21, Kr{ko,
vozni{ko dovoljenje, kat. GH, {t. 16466.
p-44111
Dolinar Ivan, Vodenska c. 42, Trbovlje,
vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH. g-44039
Drolc R., Mikolovo 33, Ivanjkovci, vozni{ko dovoljenje. p-44070
Eiselt Vital, Ul. Pohorskega bataljona 29
c, Ljubljana, potrdilo za voditelja ~olnov,
{t. 02/13-1679/70. s-44098
Er‘en Vili, Ribno, Izletni{ka 20, Bled,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 15827.
s-44082
Erjavec Urban, Marinov{eva cesta 28,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH,
{t. 161959, izdal MSNZ Ljubljana. s-44054
Fujs Bo{tjan, M. Kuzmi~a 39/A, Murska
Sobota, potrdilo o znanju CPP, {t. 4013.
p-44006
Gor{e Primo‘, Kraigherjeva 11, Kidri~evo, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
34427. g-44070
Grebenc Anton, Velika vas 65, Kr{ko,
vozni{ko dovoljenje, {t. 8343. p-44096
Grobelnik Peter, Socka 51, Nova Cerkev, vozni{ko dovoljenje, {t. 30623.
p-44067
Gu~a @ivko, Kidri~eva 10, Se‘ana, vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH, {t. 5055.
p-44052
Hafner Franc, @abnica 82, @abnica, zavarovalno polico, {t. 02311960. g-44080
Hajdinjak Bojan, Bodonci 44, Bodonci,
zavarovalno polico, {t. 069194. p-44077

Jambrovi~ Vlasta, Se~ovlje 21, Se~ovlje, potni list {t. AA 200388. g-44094
Kalan Romana, Cesta Kozjanskega odreda 7, [entjur, potni list {t. BA 207674.
p-44027
Ka{per Uro{, Na kalu 15, Naklo, potni
list {t. BA 431777. s-44023
Krajnc Stanislav, Zgornja Korena 68/a,
Zgornja Korena, potni list {t. AA 107625.
p-44063
Krajnc Tomas, Prvomajska ulica 13,
Spodnji Duplek, potni list {t. AA 123021.
p-44081
Kri‘nar Irena, Stane‘i~e 40 d, Ljubljana,
potni list {t. BA 145105. s-44049
Lini} Denis, Cesta B. Kraigherja 6 b,
Velenje, potni list {t. BA 236820. p-44058
Lini} Esad, Cesta B. Kraigherja 6 b, Velenje, potni list {t. BA 080278. p-44055
Lini} Mirsada, Cesta B. Kraigherja 6 b,
Velenje, potni list {t. BA 236812. p-44056
Lini} Mirsada, Cesta B. Kraigherja 6 b,
Velenje, potni list {t. BA 236819. p-44057
Li~ina Rafet, Na jami 3, Ljubljana, potni
list {t. AA 605310. s-44096
Magajna Lucija, Mihov [tradon 19,
Ljubljana, potni list {t. AA 301538. s-44073
Majeri~ Ba‘ika Slavica, Dolina pri Lendavi 66, Lendava, potni list {t. AA 212071.
p-44062
Markuljevi~ Gavro, Novi dom 31, Trbovlje, potni list {t. AA 811772, izdala
Upravna enota Trbovlje 26. 3. 1993. s-44060
Mavri~ Denis, Brdice pri Neblem 3, Nova Gorica, potni list {t. BA 410867. p-44021
Mavri~ Denis, Brdice pri Neblem 3, Nova Gorica, petletno listino po VS, {t.
AI7123. p-44022
Ma~ak Du{an, Veliki trg 1, Izola, maloobmejno prepustnico, {t. 6692-8793.
p-44019
Nedelko Ksenija, Zasip, Sebenje 26,
Bled, potni list {t. BA 134456. p-44042
Nemec Ana, Bilje 136/A, Nova Gorica,
potni list {t. AA 399428. p-44017
Ogrizek Julij, M. Zidan{ka 24, [entjur,
potni list {t. 272383. p-44048
Petrinja Majda, Tublje pri Hrpeljah 26,
Kozina, maloobmejno prepustnico po VS,{t.
AI 038796. p-44109
Petri~ Boris, @upan~i~eva 30, Koper, maloobmejno prepustnico, {t. AI 35802.
g-44026
Planin{ek Stanko, Globoko 7, Rimske
toplice, potni list {t. AA 733120. p-44094
Podgornik Marijan, Modrejce 29 B, Most
na So~i, potni list {t. AA 178434. p-44110
Podkraj{ek Vito, Kajuhova 28, Ljubljana, potni list {t. BA 117985. s-44083
Riba~ Bogosav, Kurilni{ka ulica 17, Jesenice, potni list {t. AA 662728. p-44088

Druge listine
Ajdnik Katja, Trnovlje pri Celju 241 d,
Celje, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani. s-44051
Baranja [tefan, Serdica 114/d, Roga{ovci, vozni{ko dovoljenje, {t. 27403. p-44101
Ba{a Marjeta, Dunajska cesta 115, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
133085, izdal MSNZ Ljubljana. s-44086
Bedra~ Martin, Florjanska 87, Sevnica,
spri~evalo o zaklju~nem izpitu gimnazije in
ekonomske {ole Bre‘ice. g-44090
Belak Danilo, @erovinci 28, Ivanjkovci,
indeks Biotehni{ke fakultete v Ljubljani.
s-44013
Blatnik Irma, Kojsko 11, Kojsko, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 7831.
p-44075

Stran 1886
Hlastec Branka, Lo~e 46, Lo~e, vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH, {t. 6005. p-44028
Hozjan [tefan, Hotiza 110, Lendava,
vozni{ko dovoljenje, kat. BCEFGH, {t.
7186. p-44060
Ilovar Janez, Celov{ka cesta 287, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja ~olna {t. 02/13-1213/94, izdala Pristani{ka kapitanija Koper. s-44087
Isteni~ Janez, Ulica Marije Hvali~eve 13,
Ljubljana, diplomo Srednje gradbene {ole v
Ljubljani, izdano leta 1989, {t. 106. s-44056
Ivan~i~ Robert, [ared 23 c, Izola, vozni{ko dovoljenje, kat. BCEGH. p-44083
Japelj Brigita, Drenov gri~ 11, Vrhnika,
zavarovalno polico, {t. 0206823. s-44001
Jelenovi~ Roman, Trata VI 6, Ko~evje,
vozni{ko dovoljenje, kat. ABFGH, {t. 5939,
izdala UE Ko~evje. s-44099
Jenko Angela, Hrastje 206, Kranj, zavarovalno polico, {t. 289784. g-44091
Jeras Gregor, Cesta talcev 25 a, Kranj,
indeks Fakultete za {port v Ljubljani.
s-44041
Jerkovi~ Jure, Breg 22, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 181541.
s-44015
Jontes Breda, Prijateljeva ulica 11, Ljubljana, zavarovalno polico, {t. 237155.
s-44088
Jusi~ Jo‘e, Ulica Bratov Babnik 11 A,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. 8827. g-44025
Kajdi‘ Dejan, @irovnica 54, @irovnica,
vozni{ko dovoljenje za kolo z motorjem.
g-44034
Kalaj‘i~ Domen, Ljubljanska 1, Bled, indeks, {t. 35778-izdala univeza v Mariboru.
g-44032
Kaplan Miroslav, Prigorica 14 a, Dolenja vas, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
4436. s-44092
Karas Matja‘, Staneta Rozmana 8, Murska Sobota, vozni{ko dovoljenje, {t. 28353.
p-44007
Kau~i~ Breda, Hom{nici 4, Slovenj Gradec, spri~evalo Ekonomske {ole, letnik
1981. p-44072
Ka~i~nik Marija, Okrogarjeva 7, Celje,
vozni{ko dovoljenje, {t. 21204. p-44068
Klan{ek Matja‘, Petrov~e 12 f, Petrov~e, vozni{ko dovoljenje, kat. GH, {t. S
903407. p-44047
Klu‘ar Veronika, Alpska c. 3, Bled, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 19892.
g-44035
Kokalj Jo‘e, Srednja vas 2, Begunje,
vozni{ko dovoljenje, kat. GH, {t. 23528.
g-44084
Kolari~ Anton, Gajska ulica 39, Odranci, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t.
2391. p-44064
Kova~ Anton, Zasap 13, Cerklje/Krki,
vozni{ko dovoljenje, kat. ABFGH, {t. 5004.
p-44015
Kozlovi~ Dolores, Triban 5, Koper, vozni{ko dovoljenje, {t. 39530. g-44068
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Krajnc Bari~ Tatjana, Kajuhova 7, Celje,
vozni{ko dovoljenje, {t. 26310. p-44045
Kralj Dominik, P{ata 82, Dol, delovno
knji‘ico. s-44004
Kranjec Branko, Leskovec 17, Celje,
vozni{ko dovoljenje, {t. 28985. p-44092
Krpan Ado, I. tankovske brigade 7, Se‘ana, zavarovalno polico, {t. 81954.
g-44027
Kunej Jo‘e, Goljane 22, Podsreda, vozni{ko dovoljenje, kat. ABCEF, {t. 4955.
p-44090
Lavrin Franc, Boltija 4, Va~e, vozni{ko
dovoljenje, kat. ABFGH, {t. 4290, izdala
Upravna enota Litija. s-44057
Leben Sre~ko, Cesta v Legarico 27,
Ljubljana, zavarovalno polico, {t. 0294174.
s-44003
Leben Sre~ko, Cesta v Legarico 27,
Ljubljana, zavarovalni polici, {t. 002304 in
002303. s-44002
Lipa Line, d.o.o., zavarovalno polico, {t.
190749. p-44074
Lo~nikar Uro{, Gra{~inska cesta 21, Prebold, vozni{ko dovoljenje, kat. GH. p-44089
Lup{ina Matija, Ob potoku 7, Bre‘ice,
vozni{ko dovoljenje, kat. B, {t. 13570.
p-44002
Luzar Marjan, Planina 140, Postojna,
vozni{ko dovoljenje, izdala UE Postojna.
p-44018
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Novak Jo‘e, Paradi‘ 3, Trebnje, zaklju~no spri~evalo Trgovske {ole, izdan leta
1973. s-44007
Pacek Jo‘e, Gasilska pot, Leskovec, vozni{ko dovoljenje, {t. 12012. p-44073
Pajer Branko, Beleharjeva 3, [en~ur, potrdilo za voditelja ~olnov, {t. 02/13-511/387. g-44047
Pal~i~ Dean, Pobegi, Po‘egovo naselje
18, Koper, vozni{ko dovoljenje. g-44042
Pavlin Marija, Zupan~i~eva 3 A, Kranj,
zavarovalno polico, {t. 252228. g-44028
Pavlovi~ Drago, Zahenberc 20, Rogatec,
vozni{ko dovoljenje, {t. 15765. p-44091
Pevec Mateja, Mi{eva 22, Dom‘ale, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 20.349, izdala Upravna enota Dom‘ale. s-44019
Pe~nik Sebastjan, Pre{ernova ulica 6,
Sevnica, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
10333. p-44012
Plazl Igor, Maroltova ulica 15, Ljubljana, zavarovalno polico, {t. 249500. s-44058
Podhra{ki Vera, Kidri~eva 76, Roga{ka
Slatina, vozni{ko dovoljenje, {t. 7628.
p-44106
Poga~nik Stanislava, Podblice 11, Zgornja Besnica, vozni{ko dovoljenje, kat.
BCEGH, {t. S 522936, v reg. 32517, izdala
UE Kranj. s-44016
Polak Irena, Malgajeva 4, Celje, vozni{ko dovoljenje. p-44024

Maksi~ Djuro, Jak~eva ulica 15, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
104350. s-44024

Ponorac Sloboda, Cankarjeva 56, Nova
Gorica, spri~evalo 1. letnika Gostinske {ole
v Izoli. p-44050

Marega Majda, Merljaki 28, Nova Gorica, delovno knji‘ico. p-44040

Poto~nik Franc, Galicija 6, @alec, diplomo poklicne {ole Borisa Kidri~a - splo{ni
klju~avni~ar. g-44064

Markovi~ Stane, @eje 2 A, Duplje, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t. S 736308,
v reg. 21713. g-44075
Menart Franc, Potok 35, Stra‘a, vozni{ko dovoljenje, kat. ABCDEFGH, {t. 14085.
g-44030
Mikac Mojca, Voj{~ica 27, Kostanjevica, vozni{ko dovoljenje, kat. B. p-44097
Mikl Drago, Cakova 3, Videm ob [~avnici, vozni{ko dovoljenje, kat. ABFGH, {t.
3542. p-44085
Mik{a Silvo, Grlinci 26, Jur{inci, potrdilo o znanju CPP, {t. 8157. g-44069
Mislej Drago, Ljubljanska 45, Izola, registrski vpis ~olna, {t. 51-03-261/1-1983, za
~oln IZ - 757. g-44079
Mlakar Drago, Celje, delovno knji‘ico.
p-44071
Mu‘ek Viljem, Pre{ernova 7, Ptuj, vozni{ko dovoljenje, kat. ABFGH, {t. 11737.
g-44078
Munih Vojko, Gradi{~e 5/a, Se‘ana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 9810.
p-44084
Nagli~ Damjan, Grni~eva 8, Kranj, delovno knji‘ico. s-44059
Nini~ @eljko, Kidri~eva 6 a, Kranj, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. S 231256, v
reg. 30377, izdala UE Kranj. s-44009

Poto~nik Franc, Galicija 6, @alec, spri~evalo Poklicne {ole Borisa Kidri~a Celjeklju~avni~ar. g-44071
P{eni~nik Robert, Zg. Pristava 23/a, Ptujska gora, vozni{ko dovoljenje, kat. B, {t.
27792. g-44036
Rami} Re|o, Malo hudo 2, Ivan~na gorica, osebno delovno dovoljenje, {t.
0424401379. s-44011
Rant Jo‘ica, Hafnerjevo naselje 5, [kofja Loka, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,{t.
18999. s-44022
Ratej Irena, Dra‘a vas 9, Lo~e, vozni{ko
dovoljenje, {t. 8385. p-44066
Rogan Jo‘ef, Matja{evci 19, Kuzma,
vozni{ko dovoljenje, {t. 12398. p-44005
Rozman Alojzija, Vi~ava 98, Ptuj, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 11063.
g-44038
Ro{ Maja, Prekomorskih brigad 7, Tolmin, vozni{ko dovoljenje, {t. S 29335.
p-44051
Rupnik Erik, Ilirska ulica 29, Ljubljana,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 75881,
izdal MSNZ Ljubljana. s-44018
Sen~ar Anton, Cakova 10, Videm ob
[~avnici, vozni{ko dovoljenje, kat. H, {t.
11406. p-44008
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Sirec Vincenc, Rupa 13 a, Kranj, vozni{ko dovoljenje, kat. ABCEFGH, {t. 14778,
izdala UE Kranj. g-44046

[tos Milojka, Miklo{i~eva ulica 2 c,
Dom‘ale, zavarovalno polico, {t. 0227192.
s-44053

Skok Janez, Kopali{ka 18, [kofja Loka,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 24005.
s-44037

[u{ter{i~ Andreja, Mlakarjeva 75, [en~ur, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
S807029, v reg. 37725, izdala UE Kranj.
g-44031

Sko~ir Danjela, Robi~ 15, Kobarid, spri~evalo o kon~ani O[ v Kobaridu, {t. 512.
p-44098
Slabe Anton, Smre~je 58, Vrhnika, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 4775.
s-44010
Smerdu Eda, Skladi{~na 2, Izola, zavarovalno polico, {t. 0285632. g-44066
Solomun Zorislav, Na gradu 9, Prestranek, vozni{ko dovoljenje, kat. BCEFGH, {t.
9272. p-44041

Tajn{ek Sebastjan, Nova Cerkev 122,
Nova cerkev, vozni{ko dovoljenje, kat. B,
{t. 38765. p-44029
Tomc Andrej, Vi{ka cesta 27, Ljubljana,
zavarovalno polico, {t. 227940. s-44050
Trstenjak Marijan, Gibina 49, Ljutomer,
vozni{ko dovoljenje, kat. ABFGH, {t. 6815.
p-44100
Urban~ Robert, Abramova ulica 12,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. 144482. s-44097

Srebotnjak Jernej, Hra{~e 8, Postojna,
spri~evalo o zaklju~nem izpitu, letnik 1983.
g-44063

Valanti~ Ivan, Grgar 101, Grgar, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH. p-44011

Starman Du{an, Prade c. 16/12, Koper,
zavarovalno polico, {t. 260631. g-44065

Valentin~i~, Podsabotin 51, Kojsko, delovno knji‘ico. p-44049

[ebalj Obrenija, Cesta na Markovec 8/
A, Koper, diplomo Srednje pomorsko in
strojno tehni{ke {ole v Piranu, {olsko leto
1973. g-44045
[esti~ Drago, Robi~i 41 E, Marezige,
zavarovalno polico, {t. 269818. g-44062

Vali~ Ingrid, Sp. [kofije 247, [kofije,
delovno knji‘ico. g-44043
Vergan Milan, Sp. [kofije 125, [kofije,
potrdilo za voditelja ~olnov, {t. 02/13-1364/
77. g-44029

[terk Franc, Goli vrh 5, Raka, vozni{ko
dovoljenje, kat. BCEGH, {t. 10411. p-44053

Vesel Viljem, Vino 32, [kofljica, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t. 6537, izdala Upravna enota Grosuplje. s-44020

[tirn Pavel, Idrijska c. 11, Vrhnika, zavarovalni polici, {t. 0246668 in 0177755.
s-44014

Veselko Franc, Vitan 5, Kog, zavarovalno polico, {t. 0319026. p-44039
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Virant Milan, Ra{ica 8, Velike La{~e,
vozni{ko dovoljenje, kat. BCEGH, {t.
119388. s-44085
Vodopivec Sebastjan, Prekomorskih brigad 4, Postojna, vozni{ko dovoljenje, kat.
BGH, {t. 11254. p-44099
Vogrinec Liljana, Gregor~i~ev drevored
4, Ptuj, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
23832. g-44081
Volmajer Darinka, Sp. Kapla 41, Radlje,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 6216.
p-44030
Vr{nik [tifter Milena, Hribarjeva 1, Celje, vozni{ko dovoljenje, kat. B, {t. 16324.
p-44025
Zaber~nik Sa{o, Ro‘na dolina c. VII 24,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BCDEGH, {t. 165425. s-44008
Zadravec Matej, Cvetkova 23, Murska
Sobota, vozni{ko dovoljenje, {t. 19775.
p-44076
Zupanc Matja‘, Gosposka 3, Celje, vozni{ko dovoljenje. p-44044
Zupan~i~ Jo‘ica, Sp. Slivnica 55, Grosuplje, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t.
12. s-44061
@aberl Ivan, Zadr‘e 16, [marje pri Jel{ah, vozni{ko dovoljenje, kat. BCGH,
{t.9062. p-44043
@eleznik Mitja, [martno ob Paki 26,
[martno ob Paki, vozni{ko dovoljenje,
kat.BGH, {t. 8368. p-44016
@u‘ek Alenka, Linhartova cesta 9, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
144677. s-44052

ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI
s komentarjem mag. Marije Krisper-Kramberger, dr. Kre{a Puhari~a,

dr. Lojzeta Udeta in dr. Bojana Zabela
Delo je razdeljeno na {est vsebinskih sklopov. V prvem dr. Kre{o Puhari~, dr. Lojze Ude in mag. Marija
Krisper-Krambergerjeva komentirajo zakon o industrijski lastnini. V razlago vseh teoreti~no zahtevnej{ih
~lenov zakona so avtorji komentarja vklju~ili tudi razvojnost obravnavanega pravnega instituta oziroma
kategorije in opozorili na novodobne tendence v primerjalnem pravu. Drugi sklop zajema monografijo dr.
Bojana Zabela: “Industrijska lastnina v konkuren~nem pravu”. Tretji in ~etrti sklop sta namenjena objavi
izvr{ilnih predpisov k zakonu o industrijski lastnini ter izvle~kov iz predpisov, ki se dotikajo problematike industrijske lastnine. V petem delu knjige bodo bralci na{li dolo~be o inovacijah v na{ih kolektivnih
pogodbah. [esti del knjige pa obsega vse mednarodne konvencije, pogodbe in sporazume s podro~ja
industrijske oziroma intelektualne lastnine: od Pari{ke konvencije do Konvencije o sodelovanju na
podro~ju patentov. Dodan pa je tudi prevod pomembnej{ih ~lenov Konvencije o podeljevanju evropskih
patentov.
Cena 5.670 SIT

(10260)
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Pravkar iz{lo!

PREDPISI O NOTARIATU
s predgovorom Andreja [krka, uvodnimi pojasnili Jo‘eta Tratnika
in zgodovinskim orisom Jo‘eta Dernov{ka
V Zbirki predpisov je iz{la prva slovenska knjiga, ki je namenjena izklju~no novemu
notariatu. Na slovenska tla so se notarji, ki opravljajo javno slu‘bo, vrnili po petdesetih
letih. Dobrodo{lico jim je v predgovoru za‘e‘el predsednik Notarske zbornice
Slovenije Andrej [krk. Na bistvene zna~ilnosti zakona o notariatu v uvodnih pojasnilih
opozarja dr‘avni sekretar z ministrstva za pravosodje Jo‘e Tratnik, notar Jo‘e
Dernov{ek pa je iz arhivskega gradiva izbrskal zanimive podatke o slovenskih notarjih.
Drugi del knji‘ice objavlja vse predpise o notariatu:
– ustavno dolo~bo,
– zakon o notariatu,
– odredbo o {tevilu in sede‘ih notarskih mest,
– pravilnik o poslovanju notarja,
– pravilnik o delovnem ~asu notarjev,
– statut Notarske zbornice Slovenije,
– notarsko tarifo in
– zakone, ki dolo~ajo pristojnost notarjev.
Na zadnjih straneh je seznam notarjev z naslovi in telefonskimi {tevilkami njihovih
pisarn.
Cena 1.470

(10266)

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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