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R E P U B L I K E S L O V E N I J E
[tevilka 45

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
[t. 121-02-07-8/94-06
Ob-1936
Sindikat ‘elezni~arjev Slovenije se dolo~i kot reprezentativni sindikat v dejavnosti ‘elezni{kega prometa.

Razglasni del z dne 4. avgusta 1995

Sodni register
Popravek
V sodnem registru objavljenem v Uradnem listu RS, {t. 43/95 z dne 26. VII. 1995;
Rg-3367, skraj{ano ime firme pravilno glasi: NIMROD, d.o.o., Nova Gorica.

Razglasi sodi{~
Evidenca statutov
sindikatov
[t. 024-2/95
Ob-1937
Upravna enota Tolmin, Oddelek za gospodarsko z dnem izdaje te odlo~be sprejme
v hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 10. 7. 1995 pod zap. {t. 30 z
nazivom pravila sindikata zavoda Dom upokojencev Podbrdo, ki jo je zahtevala poobla{~ena oseba sindikata z imenom Sindikat
zavoda Doma upokojencev Podbrdo in sede‘em v Podbrdo 33.
[t. 013-2/95
Ob-1938
Od 13. 7. 1995 so pri Upravni enoti Litija v hrambi pravila o delovanju Sindikata
delavcev v zdravstveni negi Slovenije –
Sindikalne enote Zdravstveni dom Litija.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikata pod {t. 26.
[t. 127-12/95
Ob-1939
Veljavna pravila sindikata Eurest, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 22, poslovna enota Revoz Novo mesto, ki so bila dne 20. 7. 1995
sprejeta na ~lanskem sestanku, se sprejmejo
v hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. {t. 126.
[t. 141-10-010/95-0800 11
Ob-1940
Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te
odlo~be, hrani statut z nazivom – pravila o
delovanju sindikata podjetja LEYKAM
TISK Ho~e, ki so ga sprejeli zaposleni na
ustanovnem sestanku sindikata Pergam v Tiskarni LEYKAM, d.o.o., dne 15. 5. 1995 z
iemnom sindikata – Sindikat podjetja
LEYKAM TISK in sede‘ Miklav{ka c. 61,
Ho~e.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
{t. 10 z dne 21. 7. 1995.

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 50/94
R-158
Janez Nagode, sin Nagode Ga{perja in
Kogov{ek Marijane, roj. 4. 5. 1924 v Medvedjem brdu, nazadnje stalno stanujo~ Medvedje brdo 17, je pogre{an od leta 1945 (na
predlog Nagode Jo‘efe, Medvedje brdo 44,
Rovte).
Skrbnica je Tatjana Slavec iz Vrhnike,
Betajnova 70.
Okrajno sodi{~e na Vrhniki
dne 20. 7. 1995

Ste~ajni postopki
in likvidacije
St 13/95
S-306
I. To sodi{~e je s sklepom opr. {t. St
13/95 dne 25. 7. 1994 za~elo ste~ajni postopek nad ste~ajnim dol‘nikom DABOPLAST, d.o.o., Maribor, Ljubljanska 9,
Maribor.
Odslej firma glasi DABOPLAST, d.o.o.,
Maribor, Ljubljanska 9, Maribor – v ste~aju.
II. Za ste~ajnega upravitelja se imenuje
Stane Gavez, Cankarjeva 23, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
ste~ajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.

Leto V
IV. Dol‘nike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v ste~ajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 23.
10. 1995 ob 12. uri, soba 410 tukaj{njega
sodi{~a.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukaj{njega sodi{~a dne 25. 7. 1995.
Okro‘no sodi{~e v Mariboru
dne 25. 7. 1995
St 8/95
S-307
V postopku prisilne poravnave med dol‘nikom LESNA, Tovarna ivernih plo{~
Oti{ki vrh, d.o.o., [entjan‘ pri Dravogradu in njegovimi upniki, bo narok za prisilno
poravnavo 14. 9. 1995 ob 9. uri, v sobi {t.
28, Okro‘nega sodi{~a v Slovenj Gradcu.
Upniki si lahko predlog na~rta finan~ne
reorganizacije ogledajo na Okro‘nem sodi{~u v Slovenj Gradcu, vsak delovni dan
od 8. do 15. ure, v sobi {tevilka 9.
Okro‘no sodi{~e v Slovenj Gradcu
dne 24. 7. 1995
St 11/95
S-308
To sodi{~e razpisuje narok za prisilno
poravnavo v poravnalni zadevi Veletrgovina Vema export import, d.d., Maribor,
Tr‘a{ka c. 65 dne 6. 10. 1995 ob 10. uri v
sobi 330/III tukaj{njega sodi{~a.
Upniki lahko vpogledajo v predlo‘eni
na~rt finan~ne reorganizacije dol‘nika na
sede‘u Okro‘nega sodi{~a v Mariboru, Sodna ul. 14 v ~asu uradnih ur, in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12.
ure in od 13. do 15. ure in v petek od 9. do
12. ure.
Okro‘no sodi{~e v Mariboru
dne 26. 7. 1995

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Popravek
V Uradnem listu RS, {t. 44/95 z dne 28.
VII. 1995, so pri objavi programa lastninskega preoblikovanja podjetja S@ TTG Slovenijaturist p.o., Ljubljana, Pivovarni{ka
1, La-828 naslednji popravki:
v to~ki 5. se {esta alinea pravilno glasi:
– upravi~enci – Slovenske ‘eleznice
Ljubljana p.o. 23,58%
v 7. to~ki pod 7.1. se za sedanjim tretjim
odstavkom doda ~etrti odstavek, ki glasi:
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta na~in, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.
v 8. to~ki pa se prvi odstavek glasi:
8. Na~in vpla~ila
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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 Maribor,
Partizanska 50, Prodajno informacijski center Koper, Kolodvorska c. 2, vsak delovni
dan od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure.

[t. 721
La-841
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja, Delo-Reprostudio, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 5, ki ga je z odlo~bo {t.
LP 0683/94, z dne 20. 6. 1995, odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja, skladno
z 19. ~lenom zakona o lastninskem preoblikovanju, program lastninskega preoblikovanja.
1. Firma in sede‘: Delo-Reprostudio,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5, vpisana v
sodni register pravnih oseb pri registrskem
sodi{~u v Ljubljani, reg. {t. vlo‘ka
1/10009/00.
2. Mati~na {tevilka: 5438012
3. Osnovna dejavnost podjetja: stavljenje in predelava besedila, izdelava fotolitov, barvnih izvle~kov, kli{ejev, priprava
tiskovne forme in knjige, bro{ure, ~asopise,
revije in ostale grafi~ne izdelke, zalo‘ni{ka
dejavnost.
4. Pravna oblika organiziranosti: Delo-Reprostudio, d.o.o., je organizirana kot
dru‘ba z omejeno odgovornostjo in je vpisana v sodni register pravnih oseb pri registrskem sodi{~u v Ljubljani s sklepom Srg
47/91, pod {tevilko registrskega vlo‘ka
1/10009/00.
5. Lastni{ka struktura: 100% dru‘beni
kapital.
6. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Od{kodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravi~enci iz notranjega odkupa –
40%.
7. Predviden na~in oziroma kombinacija
na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja v vi{ini 10% dru‘benega kapitala,
– prenos navadnih delnic na Slovenski
od{kodninski sklad v vi{ini 10% dru‘benega kapitala,
– prenos navadnih delnic na sklad RS za
Razvoj za namene nadaljnje prodaje investicijskim skladom v vi{ini 20% dru‘benega kapitala,
– interna razdelitev delnic v vi{ini 20%
dru‘benega kapitala,
– notranji odkup delnic v vi{ini 40%
dru‘benega kapitala.
8. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
A) Interna razdelitev
Delo-Reprostudio, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5, poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v 35 dneh
po objavi tega poziva v ~asopisu Delo in na
oglasnih deskah podjetja zamenjajo svoje
lastninske certifikate za delnice oznake B.
Z interno razdelitvijo bo podjetje razdelilo 20% z otvoritveno bilanco izkazanega
dru‘benega kapitala.
Delnice pridobljene z interno razdelitvijo, so navadne, glasijo na ime in dajejo pravico do upravljanja in dividende.
Izra‘ene so v nematerializirani obliki in
so neprenosljive dve leti po njihovi izdaji,
razen z dedovanjem.

[t. 24/280-95
La-837
Trgovsko podjetje SO^A, d.d., Koper,
Pristani{ka 4, podalj{uje javni poziv upravi~encem za sodelovanje v interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic. Javni poziv
je bil objavljen v ~asopisu Delo in na oglasni deski dne 24. 6. 1995 ter v Uradnem
listu RS, {t. 37/95. Javni poziv se podalj{uje
do vklju~no 15. 9. 1995.
Vse dodatne informacije so na razpolago
na upravi podjetja, tel. 066/392-002.
Trgovsko podjetje SO^A, d.d., Koper
[t. 5194
La-838
V programu lastninskega preoblikovanja podjetja Planika Kranj, podjetje za
tr‘enje in proizvodnjo obutve, p.o.,
Kranj, Savska loka 21, Kranj, objavljenem v Uradnem listu RS, {t. 31-32 z dne 9.
VI. 1995 se rok v javnem pozivu k vpisu in
vpla~ilu delnic, navedenem v t~. 7 podalj{a
do 15. 9. 1995.
Planika Kranj,
Podjetje za tr‘enje in
proizvodnjo obutve, p.o., Kranj
[t. 98/95
La-839
Podjetje Dividenda, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter finan~ni consulting, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice
36, objavlja podalj{anje roka javnega poziva za sodelovanje pri interni razdelitvi delnic in notranjem odkupu v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja. Rok se
podalj{a do 30. 9. 1995.
Prvi poziv je bil objavljen v ~asopisu
Delo dne 23. 6. 1995 in v Uradnem listu RS,
{t. 37/95 z dne 30. VI. 1995.
Vse dodatne informacije so na razpolago
pri Dragu Bursa}u, ek., osebno ali po telefonu.
Dividenda, d.o.o., Ljubljana
[t. 1123
La-840
Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, p.o., Trdinova 23, Novo mesto podalj{uje razpis upravi~encem za sodelovanje v
interni razdelitvi in notranjemu odkupu delnic.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je bil objavljen v Uradnem listu
RS, {t. 33/95 in dnevniku Delo, dne 16. 6.
1995 ter isto~asno na oglasnih deskah v podjetju.
Javni poziv se podalj{a do vklju~no 10.
avgusta 1995.
Informacije lahko upravi~enci dobijo na
sede‘u podjetja vsak dan ali po tel.
068/322-341 pri Silvi Malnari~.
Vodnogospodarsko podjetje
Novo mesto, p.o., Novo mesto

[t. 45 – 4. VIII. 1995
V primeru, da upravi~enci za certifikate
ne bodo zamenjali vseh za to namenjenih
delnic, bo podjetje izvedlo interni razpis za
o‘je dru‘inske ~lane.
Podjetje bo delnice, ki jih ne bo zamenjalo za certifikate, preneslo na Sklad Republike Slovenije za razvoj.
^e bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov upravi~encev ve~ja od 20% dru‘benega kapitala, bo prese‘ek certifikatov uporabljen za notranji odkup. ^e pa bo do prepla~ila pri{lo med upravi~enci-o‘jimi dru‘inskimi ~lani, bo opravljeno zmanj{anje
vi{ine vpisov med njimi.
Upravi~enci lahko zamenjajo lastninske
certifikate na sede‘u podjetja Delo-Tiskarna, d.o.o., v Ljubljani, Dunajska 5, v ra~unovodstvu, in sicer vsak delovni dan od 8.
do 13. ure.
Udele‘enec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi.
A) Notranji odkup
Delo-Reprostudio, d.o.o., poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v 30 dneh po objavi oglasa in poziva v ~asopisu Delo in na oglasnih deskah
podjetja vpi{ejo in vpla~ajo s 50% popustom delnice podjetja oznake C. Podjetje bo
za notranji odkup namenilo 40% z otvoritveno bilanco izkazanega dru‘benega kapitala.
V notranjem odkupu lahko upravi~enci
sodelujejo:
– s prese‘nimi certifikati,
– z denarnimi vpla~ili,
– z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na
Ljubljanski borzi po srednji vrednosti dnevnega te~aja posami~nega vrednostnega papirja.
V primeru, da bo podjetje prejelo za nakup
delnic iz notranjega odkupa znesek, ki bo presegal 40% vrednosti celotnega dru‘benega kapitala, namenjenemu notranjemu odkupu, bodo vpla~ani zneski sorazmerno zni‘ani.
Delnice kupljene v notranjem odkupu so
navadne, glasijo na ime, prenosljive so le
znotraj programa notranjega odkupa, razen
z dedovanjem, dajejo pravico do upravljanja in dividende, izra‘ene so v nematerializirani obliki. Upravi~enci lahko vpisujejo
delnice na sede‘u podjetja Delo-Tiskarna,
d.o.o., v Ljubljani, Dunajska 5, v ra~unovodstvu podjetja, in sicer vsak delovni dan
od 8. do 13. ure. Denarna vpla~ila so mo‘na
s polo‘nico oziroma na blagajni podjetja na
poseben privatizacijski ra~un.
Udele‘enci se s pisno izjavo in podpisom delni~arskega sporazuma s pravili
notranjega odkupa odlo~ijo, da pristopijo k
programu in delni~arskemu sporazumu s
pravili notranjega odkupa, katerega osnutek
je mogo~e videti na oglasni deski in na sede‘u podjetja ter v pravni slu‘bi Delo-Tiskarna, d.o.o.
Na osnutek delni~arskega sporazuma s
pravili notranjega odkupa je mogo~e podati
pripombe v roku 15 dni od objave v ~asopisu Delo in na oglasnih deskah podjetij.
Delni~arski sporazum s pravili notranjega odkupa se bo sprejemal na skupnem
sestanku udele‘encev, ki bo v torek, dne 22.
8. 1995 ob 13. uri na sede‘u dru‘be v Ljubljani, Dunajska 5. Na skupnem sestanku
udele‘encev bo izvoljen vodja programa notranjega odkupa.
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Vsi upravi~enci lahko dobijo dodatne informacije o sodelovanju pri lastninskem
preoblikovanju podjetja v dopoldanskem ~asu osebno na sede‘u podjetja Delo-Tiskarna, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5, ali po tel.
061/13-18-255 int. 27-20 pri Zdravku Malnarju.
Delo-Reprostudio, d.o.o.

deskah v podjetjih zamenjajo svoje lastninske certifikate za delnice oznake B.
Z interno razdelitvijo bo podjetje razdelilo 20% z otvoritveno bilanco izkazanega
dru‘benega kapitala.
Delnice pridobljene z interno razdelitvijo, so navadne, glasijo na ime in dajejo pravico do upravljanja in dividende.
Izra‘ene so v nematerializirani obliki in
so neprenosljive dve leti po njihovi izdaji,
razen z dedovanjem.
V primeru, da upravi~enci za certifikate
ne bodo zamenjali vseh za to namenjenih
delnic, bo podjetje izvedlo interni razpis za
o‘je dru‘inske ~lane.
Podjetje bo delnice, ki jih ne bo zamenjalo za certifikate, preneslo na Sklad Republike Slovenije za razvoj.
^e bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov upravi~encev ve~ja od 20% dru‘benega kapitala, bo prese‘ek certifikatov uporabljen za notranji odkup. ^e pa bo do prepla~ila pri{lo med upravi~enci-o‘jimi dru‘inskimi ~lani, bo opravljeno zmanj{anje
vi{ine vpisov med njimi.
Upravi~enci lahko zamenjajo lastninske
certifikate na sede‘u podjetja Delo-Tiskarna, d.o.o., v Ljubljani, Dunajska 5, v ra~unovodstvu, in sicer vsak delovni dan od 8.
do 13. ure.
Udele‘enec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi.
A) Notranji odkup
Delo-Tiskarna, d.o.o., poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence Delo-Tiskarna, d.o.o., Delo-KKT, d.o.o., Delo-GD, d.o.o. in GRAS, d.o.o., da v 30 dneh
po objavi oglasa in poziva v ~asopisu Delo
in na oglasnih deskah v podjetjih vpi{ejo in
vpla~ajo s 50% popustom delnice podjetja
oznake C. Podjetje bo za notranji odkup
namenilo 40% z otvoritveno bilanco izkazanega dru‘benega kapitala.
V notranjem odkupu lahko upravi~enci
sodelujejo:
– s prese‘nimi certifikati,
– z denarnimi vpla~ili,
– z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na
Ljubljanski borzi po srednji vrednosti dnevnega te~aja posami~nega vrednostnega papirja.
V primeru, da bo podjetje prejelo za nakup delnic iz notranjega odkupa znesek, ki
bo presegal 40% vrednosti celotnega dru‘benega kapitala, namenjenemu notranjemu
odkupu, bodo vpla~ani zneski sorazmerno
zni‘ani.
Delnice kupljene v notranjem odkupu so
navadne, glasijo na ime, prenosljive so le
znotraj programa notranjega odkupa, razen
z dedovanjem, dajejo pravico do upravljanja in dividende, izra‘ene so v nematerializirani obliki. Upravi~enci lahko vpisujejo
delnice na sede‘u podjetja Delo-Tiskarna,
d.o.o., v Ljubljani, Dunajska 5, v ra~unovodstvu podjetja, in sicer vsak delovni dan
od 8. do 13. ure. Denarna vpla~ila so mo‘na
s polo‘nico oziroma na blagajni podjetja na
poseben privatizacijski ra~un.
Udele‘enci se s pisno izjavo in podpisom delni~arskega sporazuma s pravili
notranjega odkupa odlo~ijo, da pristopijo k
programu in delni~arskemu sporazumu s
pravili notranjega odkupa, katerega osnutek
je mogo~e videti na oglasni deski in na se-

[t. 907
La-842
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja, Delo-Tiskarna, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 5, ki ga je z odlo~bo {t.
LP 0681/94, z dne 19. 6. 1995, odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja, skladno
z 19. ~lenom zakona o lastninskem preoblikovanju, program lastninskega preoblikovanja.
1. Firma in sede‘: Delo-Tiskarna, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 5, vpisana v sodni
register pravnih oseb pri registrskem sodi{~u v Ljubljani, reg. {t. vlo‘ka 1/8500/00.
2. Mati~na {tevilka: 5408407
3. Osnovna dejavnost podjetja: opravljanje del s podro~ja marketinga, nabave, prodaje, dela s podro~ja plana, grafi~nega razvoja, opravljanje administrativno tehni~nih
storitev s podro~ja financ in ra~unovodstva,
zalo‘ni{ka dejavnost.
4. Pravna oblika organiziranosti: Delo-Tiskarna, d.o.o., je organizirana kot dru‘ba z omejeno odgovornostjo v me{ani lastnini in je vpisana v sodni register pravnih
oseb pri registrskem sodi{~u v Ljubljani s
sklepom Srg 2063/91, pod {tevilko registrskega vlo‘ka 1/8500/00.
5. Lastni{ka struktura: dru‘ben kapital
99,73%, doma~e pravne osebe 0,27%.
6. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 9,97%,
– Od{kodninski sklad – 9,97%,
– Sklad RS za razvoj – 19,95%,
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve – 19,95%,
– upravi~enci iz notranjega odkupa –
39,89%,
– ‘e znani lastniki – 0,27%.
7. Predviden na~in oziroma kombinacija
na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja v vi{ini 10% dru‘benega kapitala,
– prenos navadnih delnic na Slovenski
od{kodninski sklad v vi{ini 10% dru‘benega kapitala,
– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj za namene nadaljnje prodaje investicijskim skladom v vi{ini 20% dru‘benega
kapitala,
– interna razdelitev delnic v vi{ini 20%
dru‘benega kapitala,
– notranji odkup delnic v vi{ini 40%
dru‘benega kapitala.
8. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
A) Interna razdelitev
Delo-Tiskarna, d.o.o., poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetij Delo-Tiskarna, d.o.o., Delo-KKT, d.o.o.,
Delo-GD, d.o.o. in GRAS, d.o.o., vsi Ljubljana, Dunajska 5, da v 35 dneh po objavi
tega poziva v ~asopisu Delo in na oglasnih
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de‘u podjetja ter v pravni slu‘bi podjetja.
Na osnutek delni~arskega sporazuma s pravili notranjega odkupa je mogo~e podati pripombe v roku 15 dni od objave v ~asopisu
Delo in na oglasnih deskah podjetij.
Delni~arski sporazum s pravili notranjega odkupa se bo sprejemal na skupnem sestanku udele‘encev, ki bo v torek, dne 29.
8. 1995 ob 13.30 v veliki sejni dvorani Dela, v Ljubljani, Dunajska 5. Na skupnem
sestanku udele‘encev bo izvoljen vodja programa notranjega odkupa.
Vsi upravi~enci lahko dobijo dodatne informacije o sodelovanju pri lastninskem
preoblikovanju podjetja v dopoldanskem ~asu osebno na sede‘u podjetja Delo-Tiskarna, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5, ali po tel.
061/13-18-255 int. 27-20 pri Zdravku Malnarju.
Delo-Tiskarna, d.o.o., Ljubljana
La-843
Skladno s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij in na podlagi programa
lastninskega preoblikovanja Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Partizanska 12, Velenje,
ki ga je z odlo~bo LP 00664/95-IC z dne 17.
7. 1995 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, objavljamo program
lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sede‘: Gorenje notranja
oprema, d.o.o., Partizanska 12, Velenje.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodi{~u v Celju,
enoti v Celju pod registrsko {t. vlo‘ka
1-624-00.
2. Mati~na {tevilka: 5259053.
3. Dejavnost: proizvodnja stavbno-tehni~ne keramike; proizvodnja kerami~nih
plo{~ic in osnovne sanitarne opreme; proizvodnja lesenega pohi{tva – proizvodnja
kuhinjskega in kopalni{kega pohi{tva ter
opreme za gospodinjstvo; proizvodnja drugih kon~nih lesenih izdelkov – proizvodnja
lesene embala‘e; monta‘a stavbno-tehni~ne
keramike in lesenega pohi{tva; trgovina na
debelo in drobno z ne‘ivilskimi proizvodi
vseh trgovinskih strok; popravila in vzdr‘evanje strojev, drugih aparatov, naprav, objektov ter vzdr‘evanje in popravila orodij
za dru‘bo.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot dru‘ba z omejeno odgovornostjo s 100% dru‘beno lastnino.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanja podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 10%,
– Slovenski od{kodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravi~enci iz naslova notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni na~in oziroma kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos delnic na sklade v vi{ini 40%
dru‘benega kapitala,
– interna razdelitev delnic v vi{ini 20%
dru‘benega kapitala,
– notranji odkup delnic v vi{ini 40%
dru‘benega kapitala.
7. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
7.1 Interna razdelitev
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Podjetje poziva vse upravi~ence (zaposlene, nekdanje zaposlene ter upokojence
podjetja), da lahko v roku 30 dni po objavi
poziva v ~asopisu Ve~er in na oglasnih deskah podjetja, predlo‘ijo lastni{ke certifikate in potrdila za neizpla~ani del neto pla~ v
zameno za delnice podjetja ter tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic.
V primeru, ~e bo vrednost predlo‘enih
lastni{kih certifikatov ve~ja od 20% dru‘benega kapitala, lahko upravi~enci, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi, prese‘ene
lastni{ke certifikate, potrdila, uporabijo v
programu notranjega odkupa tako, da se prese‘ek certifikatov oziroma potrdil uporabi
proporcionalno za vsakega udele‘enca.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve, so navadne delnice in so neprenosljive 2 leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse udele‘ence (zaposlene, nekdanje zaposlene ter upokojence
podjetja), da v 30 dneh od objave v ~asopisu Ve~er in na oglasnih deskah v podjetju
vpi{ejo in vpla~ajo delnice s 50% popustom
in s pisno izjavo pristopijo k notranjemu
odkupu podjetja.
Vpla~ila udele‘encev v notranjem odkupu so mogo~a z gotovino in z zamenjavo
prese‘enih lastni{kih certifikatov in potrdil
o neizpla~anih neto osebnih dohodkih iz interne razdelitve.
Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in dajejo pravico do upravljanja in
do dividende. Delnice so neprenosljive izven programa notranjega odkupa v ~asu trajanja programa, razen z dedovanjem.
8. Na~in vpla~ila
Vpisovanje delnic v okviru interne razdelitve v zameno za lastni{ke certifikate in
potrdila o neizpla~anih neto osebnih dohodkih bo potekalo vsak delovni dan od 8. do
14. ure na sede‘u podjetja.
Vpla~ila delnic v okviru notranjega odkupa z gotovino bo potekalo od 8. do 12.
ure pri blagajni podjetja oziroma bo mo‘no
na poseben privatizacijski ra~un {t.
52800-698-000-0071089 z navedbo “pla~ilo kupnine za delnice v notranjem odkupu”.
9. Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju dobite na sede‘u podjetja pri Juditi @ove ali po
tel. 063/856-859.
Gorenje notranja oprema, d.o.o.,
Velenje

4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot dru‘beno s 100%
dru‘benim kapitalom.
5. Zaposleni: podjetje zaposluje 42 delavcev.
6. Predvidena lastni{ka struktura kapitala lastni{ko 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%.
7. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu dele‘ev
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje
zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dneh po objavi tega oglasa v Uradnem listu
RS, dnevniku Ve~er in na oglasni deski podjetja predlo‘ijo svoje lastni{ke certifikate v
zameno za delnice ter tako sodelujejo pri
interni razdelitvi dele‘ev. Udele‘encem bomo izdali potrdila oziroma za~asnice. 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 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 razpisalo 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.
Dele‘e, razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadni dele‘i, ki se glasijo na ime
in so neprenosljivi dve leti po njihovi izdaji,
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.
Dele‘i se kupujejo s 50% popustom.
Upravi~enci vpla~ajo dele‘e z denarnimi
sredstvi ali pa z morebitnimi lastni{kimi certifikati iz interne razdelitve dele‘ev. Dele‘i,
ki bodo pridobljeni v okviru notranjega odkupa, so navadni, imenski, dajejo pravico
do upravljanja ter pravico udele‘be pri do-

[t. 42/95
La-844
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Les, trgovina in storitve,
p.o., Ptuj, Rogozni{ka 4, ki ga je sprejel
Delavski svet podjetja dne 7. 3. 1995 in ga
je odobrila Agencija za prestrukturiranje in
privatizacijo
z
odlo~bo
{t.
LP
01427/1995-ASA dne 25. 7. 1995 ter skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij Les, trgovina in storitve, p.o.,
Ptuj objavlja program lastninskega preoblikovanja.
1. Firma in sede‘: Les, trgovina in storitve, p.o., Ptuj, Rogozni{ka 4.
2. Mati~na {tevilka: 5038804
3. Osnovna dejavnost: trgovina na debelo in drobno z gradbenim materialom, sanitarnim in instalacijskim materialom.
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bi~ku. Dokler program notranjega odkupa
ni zaklju~en, so prenosljivi le med udele‘enci programa, 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 tretjina 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 ~etrtino preostalih dele‘ev, namenjenih notranjemu odkupu.
Upravi~enci bodo hkrati z vpisom in vpla~ilom dele‘ev podpisovali 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 dele‘e v navedenih rokih
na sede‘u podjetja, na Rogozni{ki 4, na Ptuju, vsak delavnik med 8. in 14. uro, ali na
privatizacijski ra~un {t. 52400-698-20080.
Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem
pri lastninskem preoblikovanju lahko dobite po tel. 771-941 ali osebno na sede‘u podjetja.
Les, trgovina in storitve, p.o., Ptuj
La-845
V skladu z 19. ~lenom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. ~lenom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih na~inov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, {t.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94)
objavlja Delni{ka dru‘ba Trgovsko podjetje
Jestvina Koper, d.d., Koper, Belveder 8, na
podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je z odlo~bo, {t. LP
743/94-SD z dne 12. 7. 1995 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo
program lastninskega preoblikovanja delni{ke dru‘be Trgovsko podjetje Jestvina Koper, d.d.
I. Podatki o podjetju
1. Fima in sede‘: Trgovsko podjetje
Jestvina Koper, d.d., Belveder 8, Koper.
Dru‘ba je registrirana pri Temeljnem sodi{~u v Kopru, pod vlo‘no {tevilko 1-178/00
z dne 1. 1. 1992 sklep {t. Srg. 973/92 in s
sklepom {t. Srg 2037/92 z dne 17. 5. 1993.
2. Mati~na {tevilka: 5024706.
3. Dejavnost: 070219 – trgovina na debelo z raznimi ‘ivili in proizvodi za hi{ne
potrebe.
Osnovna dejavnost dru‘be je: trgovina
na debelo in drobno.
4. Pravna oblika organiziranosti: Trgovsko podjetje Jestvina Koper, d.d., je dru‘ba
v me{ani lastnini in je organizirana kot delni{ka dru‘ba.
II. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovane dru‘be:
1. doma~e fizi~ne osebe (imetniki delnic
pred postopkom lastninjenja) – 3,27%,
2. Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 9,67%,
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3. Od{kodninski sklad – 9,67%,
4. Sklad RS za razvoj – 19,35%,
5. upravi~enci iz naslova interne razdelitve – 19,35%,
6. upravi~enci iz notranjega odkupa –
38,69%.
III. Predvideni na~in oziroma kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
1.
zasebni kapital – 3,27% celotnega osnovnega kapitala,
dru‘beni kapital – 96,73% celotnega osnovnega kapitala,
2. prenos navadnih delnic na sklade –
40% (10%+10%+20%),
3. interna razdelitev delnic – 20%,
4. notranji odkup delnic – 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
4.1 Interna razdelitev delnic
Delni{ka dru‘ba Trgovsko podjetje
Jestvina Koper, d.d., poziva upravi~ence
(vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojene delavce dru‘be in biv{e delavce, ki so
bili zaposleni v podjetju TOZD Maloprodaja – Preskrba Koper do leta 1989), da v roku
30 dni po objavi tega oglasa, v ~asopisu
Delo, predlo‘ijo svoje lastni{ke certifikate
v zameno za za~asnice (kasneje delnice) ter
tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Prav tako bo upravi~ence pozvala, da
predlo‘ijo lastninske certifikate za namen
interne razdelitve delnic v Uradnem listu
RS, dnevniku Delo in na oglasnih deskah
dru‘be.
V primeru, ~e upravi~enci ne bodo dosegli 20% bo dru‘ba za preostanek delnic do
20% vrednosti celotnega dru‘benega kapitala dru‘be, opravila interni razpis za o‘je
dru‘inske ~lane zaposlenih.
Interni razpis bo potekal na sede‘u delni{ke dru‘be Jestvina Koper, d.d., vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Rok za predlo‘itev lastni{kih certifikatov o‘jih dru‘inskih ~lanov je 15 dni od
dneva objave internega razpisa na oglasni
deski dru‘be.
V razpisanem roku dru‘inski ~lani lahko
predlo‘ijo lastni{ke certifikate vsak delovni
dan med 8. in 14. uro na dogovorjenih vpisnih mestih v dru‘bi.
V primeru, ~e bo vrednost predlo‘enih
lastni{kih certifikatov zakonskih udele‘encev (zaposleni, biv{i zaposleni in upokojenci ter biv{i delavci, ki so bili zaposleni v
podjetju TOZD Maloprodaja – Preskrba Koper do leta 1989) ve~ja od 20% dru‘benega
kapitala lahko upravi~enci, ki so sodelovali
pri interni razdelitvi, prese‘ne lastni{ke certifikate uporabijo za kupnino za delnice v
programu notranjega odkupa, tako da se prese‘ek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udele‘enca posebej.
Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene
niti po prvem in drugem krogu vpisovanja
lastni{kih certifikatov v postopku interne
razdelitve, bo dru‘ba prenesla Skladu RS za
razvoj za namene odprodaje poobla{~enim
investicijskim dru‘bam v skladu z dolo~ili
23. ~lena ZLPP.
4.2 Notranji odkup delnic:
Delni{ka dru‘ba Trgovsko podjetje Jestvina Koper, d.d., poziva upravi~ence (vse
zaposlene, biv{e zaposlene in upokojene delavce dru‘be in biv{e delavce, ki so bili

zaposleni v podjetju TOZD Maloprodaja –
Preskrba Koper do leta 1989), da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu delnic dru‘be. 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, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket delnic notranjega
odkupa vpla~ali s prese‘nimi certifikati in
denarnimi vpla~ili ter z zamenjavo prese‘nih lastni{kih certifikatov interne razdelitve.
Kupnina vpla~ana z denarnimi vpla~ili
se revalorizira z indeksom prodajnih cen.
Vpla~evanje delnic za lastninske certifikate in gotovino bo potekalo na blagajni
dru‘be vsak delovnik med 8. in 14. uro v
30. dnevnem razpisnem roku, ki pri~ne te~i
od dneva objave v dnevniku Delo. Vpisni
rok je prekluziven.
Delnice so lahko vpla~ane z denarjem
tudi na poseben privatizacijski podra~un
dru‘be pri Agenciji RS za pla~ilni promet,
nadziranje in informiranje – Podru‘nica Koper, {t. 51400-698-6046, z navedbo: pla~ilo
kupnine za delnice v notranjem odkupu, z
odobritvijo na ‘iro ra~un v 30 dneh po objavi. Vsako nakazilo na poseben privatizacijski podra~un dru‘be pri Agenciji RS za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje
upravi~enec doka‘e s potrjeno polo‘nico v
blagajni dru‘be v 30 dneh po objavi v dnevniku Delo.
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).
Delnice, ki jih zaposleni pridobi v programu notranjega odkupa v zameno za prese‘ne lastni{ke certifikate, so enake kot delnice interne razdelitve in so neprenosljive
dve leti, od izdaje, razen z dedovanjem, po
preteku dveh let pa so enake kot ostale delnice programa notranjega odkupa.
Organizacija programa notranjega odkupa bo dolo~ena s pravili notranjega odkupa,
ki bodo sprejeta po odobritvi programa. Osnutek pravil bo na vpogled na vpisnem mestu.
V primeru, da udele‘enci z vpla~ilom
delnic oziroma prese‘nih certifikatov prese‘ejo celotni znesek kupnine za celotni odstotek dru‘benega kapitala, ki je vklju~en v
program notranjega odkupa, se vpla~ani
zneski zni‘ajo.
Dru‘ba v tem primeru uporabi proporcionalni kriterij. Kolikor pa je prese‘ek kupnine prese‘en z vpla~ili prese‘nih lastni{kih
certifikatov in gotovine se vpla~ani zneski
zni‘ajo ob upo{tevanju predzadnjega odstavka 32. ~lena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na~inov lastninskega preoblikovanja podjetij.
V. Informacije
Vsi upravi~enci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju dru‘be vsak delov-
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ni dan od 7. do 15. ure, pri Petrini Radovac
in Tatjani Brankovi~, in sicer po tel.
066/24-371 ali osebno na sede‘u dru‘be.
Trgovsko podjetje Jestvina, d.d., Koper
La-846
Rudnik Me‘ica, Pogorevc, d.o.o., @erjav
21, ^rna na Koro{kem, v okviru programa
lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga
je odobrila Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, z odlo~bo {t. LP 01151/1995-TS z dne 7. 7. 1995
objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
I. Podatki o podjetju
1. Firma in sede‘: Rudnik Me‘ica, Pogorevc – Gostinsko in trgovsko podjetje,
d.o.o., @erjav 21, ^rna na Koro{kem.
2. Mati~na {tevilka: 504/015.
3. Osnovne dejavnosti: gostinske storitve s prehrano, restavracija dru‘bene prehrane, trgovina na drobno z ‘ivilskimi in
ne‘ivilskimi proizvodi.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je dru‘ba z omejeno odgovornostjo, z
naslednjo strukturo kapitala:
– dru‘beni kapital – 89,75%,
– kapital v lasti doma~e pravne osebe
(Rudnik Me‘ica) – 10,25%.
II. Predvidena lastninska struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
1. Pokojninski sklad – 8,978%,
2. Od{kodninski sklad – 8,978%,
3. Sklad Republike Slovenije za razvoj –
17,949%,
4. upravi~enci iz interne razdelitve –
17,949%,
5. upravi~enci iz notranjega odkupa –
35,898%,
6. Rudnik Me‘ica – 10,248%.
III. Predvideni na~ini oziroma kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
1. prenos dele‘ev na sklade – 40%,
2. interna razdelitev dele‘ev – 20%,
3. notranji odkup dele‘ev – 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu dele‘ev
1. Interna razdelitev
Rudnik Me‘ica, Pogorevc, d.o.o., poziva
vse upravi~ence (zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence), da v roku 30 dni po
objavi tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS, dnevniku Republika in na oglasni
deski podjetja, vpi{ejo dele‘e v zameno za
lastni{ke certifikate.
V primeru, ~e bi bila vrednost tako zbranih lastni{kih certifikatov manj{a od 20%
dru‘benega kapitala, bo podjetje objavilo
interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane zaposlenih. Razpis bo trajal 30 dni. Preostanek
dru‘benega kapitala, ki bi ne bil razdeljen
niti na ta na~in, bo podjetje preneslo na
Sklad Republike Slovenije za razvoj.
Vse zaposlene se bo pozvalo, da predlo‘ijo lastni{ke certifikate o‘jih dru‘inskih
~lanov, preko oglasne deske podjetja. Kriterij izbire v primeru prepla~ila bo proporcionalni glede na vi{ino predlo‘enih certifikatov.
^e bo vrednost predlo‘enih lastni{kih
certifikatov ve~ja od 20% dru‘benega kapitala, lahko vsi upravi~enci, ki so sodelovali
pri interni razdelitvi, prese‘ne lastni{ke certifikate uporabijo za kupnino v programu
notranjega odkupa tako, da se prese‘ek cer-
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tifikatov uporabi proporcionalno za vsakega udele‘enca posebej.
Dele‘i interne razdelitve so neprenosljivi dve leti od njihovega vpla~ila razen z
dedovanjem.
2. Notranji odkup
Rudnik Me‘ica, Pogorevc, d.o.o., poziva
vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v roku 30 dni po objavi
tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS,
dnevniku Republika in na oglasni deski podjetja vpi{ejo in vpla~ajo dele‘e notranjega
odkupa s 50% popustom.
Upravi~enci lahko vpla~ajo dele‘e z denarnimi vpla~ili ali z zamenjavo prese‘nih
lastni{kih certifikatov interne razdelitve.
Dele‘i, ki jih upravi~enci pridobijo v programu notranjega odkupa v zameno za lastni{ke certifikate, so enaki dele‘em interne
razdelitve in so neprenosljivi dve leti, razen
v primeru dedovanja. Po preteku dveh let pa
bodo enaki kot drugi dele‘i programa notranjega odkupa. Podjetje ne bo dovolilo vpisa
dele‘ev osebam, ki opravljajo konkuren~no
dejavnost.
V. Na~in vpla~ila
Upravi~enci predlo‘ijo lastni{ke certifikate za interno razdelitev, ter vpi{ejo delnice notranjega odkupa na sede‘u podjetja
Rudnik Me‘ica, Pogorevc, d.o.o., @erjav 21,
^rna na Koro{kem, vsak delovnik med 8. in
12. uro.
Podjetje bo upravi~encem interne razdelitve ter udele‘encem v programu notranjega odkupa dele‘ev izdalo najprej za~asna
potrdila o vi{ini dele‘ev. Po vpisu lastninskega preoblikovanja v sodni register, bodo
za~asna potrdila, zamenjali s potrdili o vi{ini vlo‘ka v podjetje.
VI. Dodatne informacije
Upravi~enci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s programom, pogoji vpisa in
vpla~ila,
pri
Rednak
Jo‘etu,
tel.
0602/38-018.
Rudnik Me‘ica,
Pogorevc, d.o.o., ^rna na Koro{kem

2. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovane dru‘be:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski od{kodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udele‘enci interne razdelitve – 20%,
– udele‘enci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija na~inov lastninskega
preoblikovanja
Dru‘ba bo pri lastninskem preoblikovanju uporabila naslednjo kombinacijo 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.
4. Javni poziv k interni razdelitvi delnic
Stanovanjsko podjetje Ljubljana, p.o.,
poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in
upokojene delavce podjetja, da v roku 30
dni od objave javnega poziva v ~asopisu
Delo predlo‘ijo svoje lastni{ke certifikate v
zameno za delnice ter tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic.
Upravi~enci lahko predlo‘ijo svoje lastni{ke certifkate v navedenem roku vsak delavnik od 8. do 12. ure na upravi Stanovanjskega podjetja Ljubljana, Kersnikova 6,
Ljubljana. Rok je prekluziven.
Dru‘ba bo za interno razdelitev delnic
namenila 20% dru‘benega kapitala.
Kolikor 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 dru‘ba v
zameno za lastni{ke certifikate razdelila delnice interne razdelitve in uporabila prese‘ke lastni{kih certifikatov za notranji odkup
delnic proporcionalno za vsakega upravi~enca posebej.
V primeru, da bo ostal del delnic, namenjenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo
dru‘ba izvedla interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane zaposlenih. V primeru prese‘ka
lastni{kih certifikatov o‘jih dru‘inskih ~lanov, bo dru‘ba zapolnila razpisano kvoto
tako, da bo vpla~ila o‘jih dru‘inskih ~lanov
proporcionalno zni‘ala.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime, in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
Dru‘ba bo delnice vodila v dematerializirani obliki.
5. Javni poziv k notranjemu odkupu delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojene delavce podjetja Stanovanjsko podjetje Ljubljana, p.o., Ljubljana, da v roku 30 dni po objavi javnega poziva v ~asopisu Delo vpla~ajo delnice in tako
postanejo udele‘enci notranjega odkupa delnic.
Delnice bo mogo~e vpla~ati na poseben
privatizacijski
ra~un
{t.
50100-698-000-0023628.
Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravi~enci lahko vpla~ujejo delnice z denarnimi sredstvi in eventualnim prese‘kom
lastni{kih certifikatov. Rok je prekluziven.

[t. 02/5
La-847
Na podlagi 19. ~lena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. ~lena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih na~inov lastninskega preoblikovanja podjetij objavljamo
program lastninskega preoblikovanja dru‘be Stanovanjsko podjetje Ljubljana, p.o.
Program lastninskega preoblikovanja
dru‘be je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odlo~bo {t. LP 00599/1995-MJ z dne 4. 7.
1995.
1. Splo{ni podatki o dru‘bi
Firma dru‘be: Stanovanjsko podjetje
Ljubljana, p.o.
Sede‘ dru‘be: Ljubljana, Kersnikova
ul. 6.
Mati~na {tevilka dru‘be: 5226805.
Osnovne dejavnosti: 100200 – upravljanje z nepremi~ninami za pla~ilo ali po pogodbi.
Pravna oblika organiziranosti: dru‘ba je
registrirana kot dru‘beno podjetje s polno
odgovornostjo pri pristojnem registrskem
sodi{~u v Ljubljani s sklepom Srg 6068/90
z dne 31. 7. 1990, pod {t. reg. vlo‘ka
1/1846/00.
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Dru‘ba bo za notranji odkup delnic namenila 40% dru‘benega kapitala.
Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa so navadne, imenske, dajejo pravico do upravljanja ter pravico do
dobi~ka v skladu s pravili notranjega odkupa, so neprenosljive izven programa notranjega odkupa za ~as trajanja programa in
prenosljive v okviru programa notranjega
odkupa med udele‘enci notranjega odkupa.
Delnice, ki jih upravi~enec pridobi v programu notranjega odkupa za lastni{ke certifikate, so enake kot delnice interne razdelitve. Dru‘ba bo delnice vodila v dematerializirani obliki.
6. Dodatne informacije
Vsi upravi~enci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju dru‘be v dopoldanskem ~asu po tel. 316-791 ali osebno na
sede‘u dru‘be. Kontaktna oseba je Jadranka Percan-Pav~i~.
Stanovanjsko podjetje Ljubljana, p.o.,
Ljubljana
La-848
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja dru‘benega podjetja, ki ga je z
odlo~bo {tevilka LP 01126/1995-PT z dne
10. 7. 1995 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij AS Dom‘ale, p.o., Ljubljanska c. 1,
Dom‘ale, objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sede‘: AS Dom‘ale, p.o.,
Dom‘ale, Ljubljanska c. 1.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodi{~u v Ljubljani,
enota v Ljubljani pod {tevilko 465/00.
2. Mati~na {tevilka: 5144256.
3. Prete‘na dejavnost: finan~no ra~unovodske storitve, vzdr‘evanje, kadrovska evidenca.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% dru‘beni lastnini.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Od{kodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravi~enci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni na~ini oziroma kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Od{kodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na poobla{~ene investicijske dru‘be,
– interna razdelitev delnic v vi{ini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v vi{ini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dnevnem roku po objavi tega oglasa in poziva v ~asopisu Ljubljanski dnevnik ter na
oglasni deski podjetja vpi{ejo dele‘e v za-
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meno za lastni{ke certifikate. Upravi~enec,
ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi dele‘ev podjetja. V primeru, da
bo vrednost zbranih certifikatov manj{a od
20% dru‘benega kapitala, bo podjetje naredilo interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane
zaposlenih.
Interni razpis bo objavljen na oglasni
deski v prostorih dru‘be v roku 15 dni po
izteku 30 dnevnega roka za predlo‘itev lastni{kih certifikatov. Interni razpis bo trajal
15 dni oziroma do zapolnitve. Upravi~enec,
ki zamudi ta rok, ne more sodelovati pri
interni razdelitvi. ^e tudi na ta na~in ne bo
vpisanih vseh dele‘ev, bo podjetje preostanek poslovnih dele‘ev preneslo na Sklad
RS za razvoj, skladno z zakonom. V primeru, da bo vrednost predlo‘enih certifikatov
ve~ja od 20% dru‘benega kapitala, lahko
upravi~enci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, prese‘ek lastni{kih certifikatov uporabijo za kupnino za dele‘e v programu notranjega odkupa tako, da se prese‘ek certifikatov uporabi za vsakega udele‘enca posebej.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v roku
30 dni od dneva objave programa v ~asopisu Ljubljanski dnevnik, objava programa bo
tudi na oglasni deski podjetja, s pisno izjavo
odlo~ijo, da pristopajo k programu notranjega odkupa. Ko upravi~enci vpla~ajo kupnino za prvi paket dele‘ev, postanejo udele‘enci programa notranjega odkupa. Dele‘i
se vpla~ujejo z gotovino oziroma morebitnimi prese‘ki lastni{kih certifikatov iz interne razdelitve. Dele‘i, ki ne bodo odkupljeni v prvem obroku, bo do dokon~nega
odkupa zadr‘al in z njimi upravljal Sklad
RS za razvoj. Dele‘i pridobljeni v okviru
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaklju~en, prenosljivi samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z dolo~ili
statuta. Vsi dele‘i odkupa so navadni, imenski, dajejo pravico do upravljanja v skladu s
pravili programa notranjega odkupa in dajejo pravico do dividende.
8. Tako dele‘e iz interne razdelitve kot iz
programa iz notranjega odkupa bodo upravi~enci lahko vpisovali in vpla~evali pri blagajni podjetja vsak delovni dan od 8. do 14.
ure v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vpla~ila dobite pri
Majdi Popovi~, tel. 711-591.
AS Dom‘ale, p.o., Dom‘ale

2. Mati~na {tevilka: 5887127.
3. Prete‘na dejavnost: proizvodnja in remont avtobusov.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% dru‘beni lastnini.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Od{kodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravi~enci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni na~ini oziroma kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Od{kodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na poobla{~ene investicijske dru‘be,
– interna razdelitev delnic v vi{ini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v vi{ini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dnevnem roku po objavi tega oglasa in poziva v ~asopisu Ljubljanski dnevnik ter na
oglasni deski podjetja vpi{ejo dele‘e v zameno za lastni{ke certifikate. Upravi~enec,
ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi dele‘ev podjetja. V primeru, da
bo vrednost zbranih certifikatov manj{a od
20% dru‘benega kapitala, bo podjetje naredilo interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane
zaposlenih. Interni razpis bo objavljen na
oglasni deski v prostorih dru‘be v roku 15
dni po izteku 30 dnevnega roka za predlo‘itev lastni{kih certifikatov. Interni razpis bo
trajal 15 dni oziroma do zapolnitve.
Upravi~enec, ki zamudi ta rok, ne more
sodelovati pri interni razdelitvi. ^e tudi na
ta na~in ne bo vpisanih vseh dele‘ev, bo
podjetje preostanek poslovnih dele‘ev preneslo na Sklad RS za razvoj, skladno z zakonom. V primeru, da bo vrednost predlo‘enih certifikatov ve~ja od 20% dru‘benega
kapitala, lahko upravi~enci, ki so sodelovali
pri interni razdelitvi, prese‘ek lastni{kih certifikatov uporabijo za kupnino za dele‘e v
programu notranjega odkupa tako, da se prese‘ek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udele‘enca posebej.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v roku
30 dni od dneva objave programa v ~asopisu Ljubljanski dnevnik, objava programa bo
tudi na oglasni deski podjetja, s pisno izjavo
odlo~ijo, da pristopajo k programu notranjega odkupa. Ko upravi~enci vpla~ajo kupnino, postanejo udele‘enci programa notranjega odkupa. Dele‘i se vpla~ujejo z gotovino oziroma morebitnimi prese‘ki lastni{kih certifikatov iz interne razdelitve. Dele‘i,
ki ne bodo odkupljeni v prvem obroku, bo
do dokon~nega odkupa zadr‘al in z njimi
upravljal Sklad RS za razvoj. Dele‘i pridobljeni v okviru notranjega odkupa so, dokler program ni zaklju~en, prenosljivi samo

La-849
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja dru‘benega podjetja, ki ga je z
odlo~bo {tevilka LP 01336/1995-PT z dne
10. 7. 1995 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij AS Dom‘ale Remont, d.o.o., Dom‘ale,
Ljubljanska cesta 1, Dom‘ale objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sede‘: AS Dom‘ale Remont,
d.o.o., Dom‘ale, Ljubljanska c. 1, Dom‘ale.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okro‘nem sodi{~u v Ljubljani,
Oddelku za gospodarsko sodstvo pod {tevilko 1/26187/00.
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znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z dolo~ili statuta. Vsi dele‘i odkupa so
navadni, imenski, dajejo pravico do upravljanja v skladu s pravili programa notranjega odkupa in dajejo pravico do dividende.
8. Tako dele‘e iz interne razdelitve kot
iz programa iz notranjega odkupa bodo
upravi~enci lahko vpisovali in vpla~evali
pri blagajni podjetja vsak delovni dan od 8.
do 14. ure v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vpla~ila dobite pri
@nidar Antonu, tel. 061/721-829.
AS Dom‘ale Remont, d.o.o., Dom‘ale
La-850
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja dru‘benega podjetja, ki ga je z
odlo~bo {tevilka LP 01337/1995-PT z dne
10. 7. 1995 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij AS Dom‘ale-ALU, d.o.o., Dom‘ale,
Ljubljanska cesta 1, Dom‘ale, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sede‘: AS Dom‘ale-ALU,
d.o.o., Dom‘ale, Ljubljanska cesta 1,
Dom‘ale.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodi{~u v Ljubljani,
enota v Ljubljani pod {tevilko 1/20685/00.
2. Mati~na {tevilka: 5704049.
3. Prete‘na dejavnost: proizvodnja in popravilo nadgradenj cestno motornih vozil.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% dru‘beni lastnini.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Od{kodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravi~enci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni na~ini oziroma kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Od{kodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na poobla{~ene investicijske dru‘be,
– interna razdelitev delnic v vi{ini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v vi{ini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dnevnem roku po objavi tega oglasa in poziva v ~asopisu Ljubljanski dnevnik ter na
oglasni deski podjetja vpi{ejo dele‘e v zameno za lastni{ke certifikate. Upravi~enec,
ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi dele‘ev podjetja. V primeru, da
bo vrednost zbranih certifikatov manj{a od
20% dru‘benega kapitala, bo podjetje naredilo interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane
zaposlenih.
Interni razpis bo objavljen na oglasni
deski v prostorih dru‘be v roku 15 dni po
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izteku 30 dnevnega roka za predlo‘itev lastni{kih certifikatov. Interni razpis bo trajal
15 dni oziroma do zapolnitve. Upravi~enec,
ki zamudi ta rok, ne more sodelovati pri
interni razdelitvi. ^e tudi na ta na~in ne bo
vpisanih vseh dele‘ev, bo podjetje preostanek poslovnih dele‘ev preneslo na Sklad
RS za razvoj, skladno z zakonom. V primeru, da bo vrednost predlo‘enih certifikatov
ve~ja od 20% dru‘benega kapitala, lahko
upravi~enci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, prese‘ek lastni{kih certifikatov uporabijo za kupnino za dele‘e v programu notranjega odkupa tako, da se prese‘ek certifikatov uporabi za vsakega udele‘enca posebej.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v roku
30 dni od dneva objave programa v ~asopisu Ljubljanski dnevnik, objava programa bo
tudi na oglasni deski podjetja, s pisno izjavo
odlo~ijo, da pristopajo k programu notranjega odkupa. Ko upravi~enci vpla~ajo kupnino za prvi paket dele‘ev, postanejo udele‘enci programa notranjega odkupa. Dele‘i
se vpla~ujejo z gotovino oziroma morebitnimi prese‘ki lastni{kih certifikatov iz interne razdelitve. Dele‘e, ki ne bodo odkupljeni v prvem obroku, bo do dokon~nega
odkupa zadr‘al in z njimi upravljal Sklad
RS za razvoj. Dele‘i pridobljeni v okviru
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaklju~en, prenosljivi samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z dolo~ili
statuta. Vsi dele‘i odkupa so navadni, imenski, dajejo pravico do upravljanja v skladu s
pravili programa notranjega odkupa in dajejo pravico do dividende.
8. Tako dele‘e iz interne razdelitve kot
iz programa iz notranjega odkupa bodo
upravi~enci lahko vpisovali in vpla~evali
pri blagajni podjetja vsak delovni dan od 8.
do 14. ure v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vpla~ila dobite pri
Koro{ec Karlu, tel. 061/722-615.
AS Dom‘ale ALU, d.o.o., Dom‘ale

5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Od{kodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravi~enci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni na~ini oziroma kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Od{kodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na poobla{~ene investicijske dru‘be,
– interna razdelitev delnic v vi{ini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v vi{ini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dnevnem roku po objavi tega oglasa in poziva v ~asopisu Ljubljanski dnevnik ter na
oglasni deski podjetja vpi{ejo dele‘e v zameno za lastni{ke certifikate.
Upravi~enec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi dele‘ev podjetja. V primeru, da bo vrednost zbranih
certifikatov manj{a od 20% dru‘benega kapitala, bo podjetje naredilo interni razpis za
o‘je dru‘inske ~lane zaposlenih. Interni razpis bo objavljen na oglasni deski v prostorih
dru‘be v roku 15 dni po izteku 30 dnevnega
roka za predlo‘itev lastni{kih certifikatov.
Interni razpis bo trajal 15 dni oziroma do
zapolnitve. Upravi~enec, ki zamudi ta rok,
ne more sodelovati pri interni razdelitvi. ^e
tudi na ta na~in ne bo vpisanih vseh dele‘ev, bo podjetje preostanek poslovnih dele‘ev preneslo na Sklad RS za razvoj, skladno
z zakonom. V primeru, da bo vrednost predlo‘enih certifikatov ve~ja od 20% dru‘benega kapitala, lahko upravi~enci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, prese‘ek lastni{kih certifikatov uporabijo za kupnino za
dele‘e v programu notranjega odkupa tako,
da se prese‘ek certifikatov uporabi za vsakega udele‘enca posebej.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v roku
30 dni od dneva objave programa v ~asopisu Ljubljanski dnevnik, objava programa bo
tudi na oglasni deski podjetja, s pisno izjavo
odlo~ijo, da pristopajo k programu notranjega odkupa. Ko upravi~enci vpla~ajo kupnino, postanejo udele‘enci programa notranjega odkupa. Dele‘i se vpla~ujejo z gotovino oziroma morebitnimi prese‘ki lastni{kih certifikatov iz interne razdelitve. Dele‘i,
ki ne bodo odkupljeni v prvem obroku, bo
do dokon~nega odkupa zadr‘al in z njimi
upravljal Sklad RS za razvoj. Dele‘i pridobljeni v okviru notranjega odkupa so, dokler program ni zaklju~en, prenosljivi samo
znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z dolo~ili statuta. Vsi dele‘i odkupa so
navadni, imenski, dajejo pravico do upravljanja v skladu s pravili programa notranjega odkupa in dajejo pravico do dividende.

La-851
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja dru‘benega podjetja, ki ga je z
odlo~bo {tevilka LP 01335/1995-PT z dne
10. 7. 1995 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij AS Dom‘ale Servis, d.o.o., Dom‘ale,
Ljubljanska cesta 1, Dom‘ale, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sede‘: AS Dom‘ale Servis
in trgovina, d.o.o., Dom‘ale, Ljubljanska
cesta 1, Dom‘ale.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodi{~u v Ljubljani,
enota v Ljubljani pod {tevilko 1/20684/00.
2. Mati~na {tevilka: 5704057.
3. Prete‘na dejavnost: storitve v cestnem
prometu: nakup in prodaja cestno motornih
vozil in rezervnih delov, lizing cestno motornih vozil, popravilo in vzdr‘evanje cestno motornih vozil in storitve tehni~nih pregledov cestno motornih vozil.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% dru‘beni lastnini.
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8. Tako dele‘e iz interne razdelitve kot
iz programa iz notranjega odkupa bodo
upravi~enci lahko vpisovali in vpla~evali
pri blagajni podjetja vsak delovni dan od 8.
do 14. ure v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vpla~ila dobite pri
Gognjavec Darku, tel. 061/715-431.
AS Dom‘ale – Servis in trgovina, d.o.o.,
Dom‘ale
La-852
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja dru‘benega podjetja, ki ga je z
odlo~bo {tevilka LP 01334/1995-PT z dne
10. 7. 1995 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij AS Dom‘ale BUS, d.o.o., Dom‘ale,
Ljubljanska cesta 1, Dom‘ale objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sede‘: AS Dom‘ale BUS,
d.o.o., Dom‘ale, Ljubljanska cesta 1,
Dom‘ale.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodi{~u v Ljubljani,
enota v Ljubljani pod {tevilko 1/20686/00.
2. Mati~na {tevilka: 5704065.
3. Prete‘na dejavnost: proizvodnja in popravilo cestno motornih vozil, storitve v
cestnem prometu, nakup, popravilo in prodaja novih in rabljenih cestno motornih vozil.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% dru‘beni lastnini.
5. Predvidena lastni{ka struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Od{kodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravi~enci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravi~enci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni na~ini oziroma kombinacija na~inov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Od{kodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na poobla{~ene investicijske dru‘be,
– interna razdelitev delnic v vi{ini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v vi{ini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vpla~ilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dnevnem roku po objavi tega oglasa in poziva v ~asopisu Ljubljanski dnevnik ter na
oglasni deski podjetja vpi{ejo dele‘e v zameno za lastni{ke certifikate. Upravi~enec,
ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi dele‘ev podjetja.
V primeru, da bo vrednost zbranih certifikatov manj{a od 20% dru‘benega kapitala, bo podjetje naredilo interni razpis za o‘je dru‘inske ~lane zaposlenih. Interni razpis
bo objavljen na oglasni deski v prostorih
dru‘be v roku 15 dni po izteku 30 dnevnega
roka za predlo‘itev lastni{kih certifikatov.

[t. 45 – 4. VIII. 1995

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Interni razpis bo trajal 15 dni oziroma do
zapolnitve. Upravi~enec, ki zamudi ta rok,
ne more sodelovati pri interni razdelitvi. ^e
tudi na ta na~in ne bo vpisanih vseh dele‘ev, bo podjetje preostanek poslovnih dele‘ev preneslo na Sklad RS za razvoj, skladno
z zakonom. V primeru, da bo vrednost predlo‘enih certifikatov ve~ja od 20% dru‘benega kapitala, lahko upravi~enci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, prese‘ek lastni{kih certifikatov uporabijo za kupnino za
dele‘e v programu notranjega odkupa tako,
da se prese‘ek certifikatov uporabi za vsakega udele‘enca posebej.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence podjetja, da v roku
30 dni od dneva objave programa v ~asopisu Ljubljanski dnevnik, objava programa bo
tudi na oglasni deski podjetja, s pisno izjavo
odlo~ijo, da pristopajo k programu notranjega odkupa. Ko upravi~enci vpla~ajo kupnino za prvi paket dele‘ev, postanejo udele‘enci programa notranjega odkupa. Dele‘i
se vpla~ujejo z gotovino oziroma morebitnimi prese‘ki lastni{kih certifikatov iz interne razdelitve. Dele‘e, ki ne bodo odkupljeni v prvem obroku, bo do dokon~nega
odkupa zadr‘al in z njimi upravljal Sklad
RS za razvoj. Dele‘i pridobljeni v okviru
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaklju~en, prenosljivi samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z dolo~ili
statuta. Vsi dele‘i odkupa so navadni, imenski, dajejo pravico do upravljanja v skladu s
pravili programa notranjega odkupa in dajejo pravico do dividende.
8. Tako dele‘e iz interne razdelitve kot iz
programa iz notranjega odkupa bodo upravi~enci lahko vpisovali in vpla~evali pri blagajni podjetja vsak delovni dan od 8. do 14.
ure v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vpla~ila dobite pri
Novak Karlu, tel. 061/711-510.
AS Dom‘ale BUS, d.o.o., Dom‘ale

– 20% upravi~enci do interne razdelitve,
– 40% upravi~enci iz naslova notranjega
odkupa.
III. Predvidena kombinacija na~inov
lastninskega preoblikovanja:
1. Prenos navadnih dele‘ev na sklade v
vi{ini 40% dru‘benega kapitala, od tega:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
– 10% Od{kodninski sklad,
– 20% Sklad Republike Slovenije za razvoj.
2. Interna razdelitev dele‘ev v vi{ini 20%
dru‘benega kaitala.
3. Notranji odkup v vi{ini 40% dru‘benega kapitala.
IV. Javni poziv
1. Interna razdelitev dele‘ev
Standard Beton, d.o.o., poziva vse udele‘ence (zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence), da v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS, dnevnem
~asopisu Ljubljanski dnevnik in na oglasni
deski v podjetju vpi{ejo dele‘e v zameno za
lastni{ke certifikate in potrdila, ki jih bo
podjetje izdalo zaposlenim na podlagi neizpla~anega dela neto OD (v skladu s 25.a
~lenom ZLPP in 2.a ~lenom zakona o ureditvi obra~unavanja in pla~evanja dolo~enih
davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetja).
^e bo del dele‘ev ostal nerazdeljen, bo
podjetje za preostanek dele‘ev po preteku
30-dnevnega roka iz prej{njega odstavka
razpisalo interni razpis za o‘je dru‘inske
~lane s pozivom, da vpi{ejo dele‘e v zameno za lastni{ke certifikate.
Interni razpis bo objavljen na oglasni
deski podjetja. Razpis bo trajal 15 dni, oziroma do zapolnitve.
Preostanek delnic do 20%, ki ne bo razdeljen niti na ta na~in, bo podjetje preneslo
na Sklad Republike Slovenije za razvoj.
V primeru, ~e bo vrednost predlo‘enih
certifikatov ve~ja od 20% dru‘benega kapitala, lahko upravi~enci, ki so sodelovali v
interni razdelitvi, prese‘ne certifikate uporabijo za kupnino za dele‘e v programu notranjega odkupa tako, da se prese‘ek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega
udele‘enca posebej.
Dele‘i za interno razdelitev so navadni
in se glasijo na ime, dajejo pravico do upravljanja, dajejo pravico do dividende, imajo
nominalno vrednost 1.000 SIT, so neprenosljivi dve leti po njihovi izdaji, razen z
dedovanjem.
2. Notranji odkup dele‘ev
Podjetje poziva vse upravi~ence (zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence), da v
30 dneh po objavi tega poziva v Uradnem
listu RS in ~asopisu Ljubljanski dnevnik z
vpla~ilom pristopijo k programu notranjega
odkupa in tako postanejo udele‘enci notranjega odkupa dele‘ev s 50% popustom.
Dele‘i se vpla~ujejo z gotovino, z zamenjavo morebitnih prese‘nih lastni{kih certifikatov oziroma potrdil iz interne razdelitve. Dele‘e, ki ne bodo odkupljeni v prvem
obroku, bo do kon~nega odkupa zadr‘al in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Dele‘i, ki jih podjetje odkupi od Sklada
Republike Slovenije za razvoj v korist udele‘encev programa notranjega odkupa s 50%
popustom, so navadni, se glasijo na ime,
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La-853
V okviru programa lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo
z
odlo~bo
{t.
LP
01956/1995-IZ dne 26. 7. 1995 objavlja
podjetje program lastninskega preoblikovanja podjetja.
I. Podatki o podjetju
1. Standard Beton, d.o.o.
Sede‘: Verov{kova 64, Ljubljana.
Mati~na {tevilka: 5899273.
2. Dru‘ba je kot nameravana firma vpisana v sodni register pri Okro‘nem sodi{~u
v Ljubljani, pod reg. {t. vl. 1/26260/00.
3. Prete‘na dejavnost podjetja je proizvodnja in prodaja betona in betonskih izdelkov.
4. Sedanja pravna oblika organiziranosti: v celoti nastaja iz dru‘benega podjetja
Standard Ljubljana, p.o.
II. Predvidena lastni{ka struktura kapitala po preoblikovanju podjetja:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
– 10% Od{kodninski sklad,
– 20% Sklad Republike Slovenije za razvoj,
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dajejo pravico do upravljanja, pravico do
dividende, imajo nominalno vrednost 1.000
SIT, so neprenosljivi izven programa za ~as
trajanja programa notranjega odkupa, razen
z dedovanjem in so prenosljivi v okviru programa notranjega odkupa z omejitvijo, da
ostaja najmanj 1/3 zaposlenih udele‘encev
notranjega odkupa.
Tako dele‘e iz interne razdelitve, kot iz
programa notranjega odkupa bodo upravi~enci lahko vpisovali in vpla~evali pri blagajni podjetja vsak delovni dan od 10. do
12. ure v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
Dodatne informacije o sodelovanju pri
lastninskem preoblikovanju podjetja, lahko
upravi~enci dobijo vsak delovni dan od 8.
do 12. ure pri Juri~inec Ivici, tel.
061/159-52-44 ali na sede‘u podjetja.
Standard Beton, d.o.o., Ljubljana
[t. 111
La-854
V okviru programa lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo
z
odlo~bo
{t.
LP
01958/1995-IZ dne 26. 7. 1995 objavlja
podjetje program lastninskega preoblikovanja podjetja.
I. Podatki o podjetju
1. Standard Vermikulit, d.o.o.
Sede‘: Verov{kova 64, Ljubljana.
Mati~na {tevilka: 5898773.
2. Dru‘ba je kot nameravana firma vpisana v sodni register pri Okro‘nem sodi{~u
v Ljubljani, pod reg. {t. vl. 1/26243/00.
3. Prete‘na dejavnost podjetja je proizvodnja in prodaja vermikulita in izdelkov
iz vermikulita.
4. Sedanja pravna oblika organiziranosti: v celoti nastaja iz dru‘benega podjetja
Standard Ljubljana, p.o.
II. Predvidena lastni{ka struktura kapitala po preoblikovanju podjetja:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
– 10% Od{kodninski sklad,
– 20% Sklad Republike Slovenije za razvoj,
– 20% upravi~enci do interne razdelitve,
– 40% upravi~enci iz naslova notranjega
odkupa.
III. Predvidena kombinacija na~inov
lastninskega preoblikovanja:
1. Prenos navadnih dele‘ev na sklade v
vi{ini 40% dru‘benega kapitala, od tega:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
– 10% Od{kodninski sklad,
– 20% Sklad Republike Slovenije za razvoj.
2. Interna razdelitev dele‘ev v vi{ini
20% dru‘benega kaitala.
3. Notranji odkup v vi{ini 40% dru‘benega kapitala.
IV. Javni poziv
1. Interna razdelitev dele‘ev
Standard Vermikulit, d.o.o., poziva vse
udele‘ence (zaposlene, biv{e zaposlene in
upokojence), da v 30 dneh po objavi tega
oglasa in poziva v Uradnem listu RS, dnevnem ~asopisu Ljubljanski dnevnik in na oglasni deski v podjetju vpi{ejo dele‘e v zameno za lastni{ke certifikate in potrdila, ki
jih bo podjetje izdalo zaposlenim na podlagi neizpla~anega dela neto OD (v skladu s
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25.a ~lenom ZLPP in 2.a ~lenom zakona o
ureditvi obra~unavanja in pla~evanja dolo~enih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetja).
^e bo del dele‘ev ostal nerazdeljen, bo
podjetje za preostanek dele‘ev po preteku
30-dnevnega roka iz prej{njega odstavka
razpisalo interni razpis za o‘je dru‘inske
~lane s pozivom, da vpi{ejo dele‘e v zameno za lastni{ke certifikate.
Interni razpis bo objavljen na oglasni
deski podjetja. Razpis bo trajal 15 dni, oziroma do zapolnitve.
Preostanek delnic do 20%, ki ne bo razdeljen niti na ta na~in, bo podjetje preneslo
na Sklad Republike Slovenije za razvoj.
V primeru, ~e bo vrednost predlo‘enih
certifikatov ve~ja od 20% dru‘benega kapitala, lahko upravi~enci, ki so sodelovali v
interni razdelitvi, prese‘ne certifikate uporabijo za kupnino za dele‘e v programu
notranjega odkupa tako, da se prese‘ek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega udele‘enca posebej.
Dele‘i za interno razdelitev so navadni
in se glasijo na ime, dajejo pravico do upravljanja, dajejo pravico do dividende, imajo
nominalno vrednost 1.000 SIT, so neprenosljivi dve leti po njihovi izdaji, razen z
dedovanjem.
2. Notranji odkup dele‘ev
Podjetje poziva vse upravi~ence (zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence), da v
30 dneh po objavi tega poziva v Uradnem
listu RS in ~asopisu Ljubljanski dnevnik z
vpla~ilom pristopijo k programu notranjega
odkupa in tako postanejo udele‘enci notranjega odkupa dele‘ev s 50% popustom.
Dele‘i se vpla~ujejo z gotovino, z zamenjavo morebitnih prese‘nih lastni{kih certifikatov oziroma potrdil iz interne razdelitve. Dele‘e, ki ne bodo odkupljeni v prvem
obroku, bo do kon~nega odkupa zadr‘al in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Dele‘i, ki jih podjetje odkupi od Sklada
Republike Slovenije za razvoj v korist udele‘encev programa notranjega odkupa s 50%
popustom, so navadni, se glasijo na ime,
dajejo pravico do upravljanja, pravico do
dividende, imajo nominalno vrednost 1.000
SIT, so neprenosljivi izven programa za ~as
trajanja programa notranjega odkupa, razen
z dedovanjem in so prenosljivi v okviru programa notranjega odkupa z omejitvijo, da
ostaja najmanj 1/3 zaposlenih udele‘encev
notranjega odkupa.
Tako dele‘e iz interne razdelitve, kot iz
programa notranjega odkupa bodo upravi~enci lahko vpisovali in vpla~evali pri blagajni podjetja vsak delovni dan od 10. do
12. ure v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
Dodatne informacije o sodelovanju pri
lastninskem preoblikovanju podjetja, lahko
upravi~enci dobijo vsak delovni dan od 8.
do 12. ure pri Graf Danielu, tel.
061/159-52-44 ali na sede‘u podjetja.
Standard Vermikulit, d.o.o., Ljubljana

podjetje program lastninskega preoblikovanja podjetja.
I. Podatki o podjetju
1. KEMS, d.o.o.
Sede‘: Verov{kova 64, Ljubljana.
Mati~na {tevilka: 5898765
2. Dru‘ba je kot nameravana firma vpisana v sodni register pri Okro‘nem sodi{~u
v Ljubljani, pod reg. {t. vl. 1/26277/00.
3. Prete‘na dejavnost podjetja so storitve vzdr‘evanja strojnih naprav, priprav in
objektov.
4. Sedanja pravna oblika organiziranosti: v celoti nastaja iz dru‘benega podjetja
Standard Ljubljana, p.o.
II. Predvidena lastni{ka struktura kapitala po preoblikovanju podjetja:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
– 10% Od{kodninski sklad,
– 20% Sklad Republike Slovenije za razvoj,
– 20% upravi~enci do interne razdelitve,
– 40% upravi~enci iz naslova notranjega
odkupa.
III. Predvidena kombinacija na~inov
lastninskega preoblikovanja:
1. Prenos navadnih dele‘ev na sklade v
vi{ini 40% dru‘benega kapitala, od tega:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
– 10% Od{kodninski sklad,
– 20% Sklad Republike Slovenije za razvoj.
2. Interna razdelitev dele‘ev v vi{ini 20%
dru‘benega kaitala.
3. Notranji odkup v vi{ini 40% dru‘benega kapitala.
IV. Javni poziv
1. Interna razdelitev dele‘ev
KEMS, d.o.o., poziva vse udele‘ence
(zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence),
da v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva
v Uradnem listu RS, dnevnem ~asopisu
Ljubljanski dnevnik in na oglasni deski v
podjetju vpi{ejo dele‘e v zameno za lastni{ke certifikate in potrdila, ki jih bo podjetje
izdalo zaposlenim na podlagi neizpla~anega dela neto OD (v skladu s 25.a ~lenom
ZLPP in 2.a ~lenom zakona o ureditvi obra~unavanja in pla~evanja dolo~enih davkov
in prispevkov v postopkih lastninskega
preoblikovanja podjetja).
^e bo del dele‘ev ostal nerazdeljen, bo
podjetje za preostanek dele‘ev po preteku
30-dnevnega roka iz prej{njega odstavka
razpisalo interni razpis za o‘je dru‘inske
~lane s pozivom, da vpi{ejo dele‘e v zameno za lastni{ke certifikate.
Interni razpis bo objavljen na oglasni
deski podjetja. Razpis bo trajal 15 dni, oziroma do zapolnitve.
Preostanek delnic do 20%, ki ne bo razdeljen niti na ta na~in, bo podjetje preneslo
na Sklad Republike Slovenije za razvoj.
V primeru, ~e bo vrednost predlo‘enih
certifikatov ve~ja od 20% dru‘benega kapitala, lahko upravi~enci, ki so sodelovali v
interni razdelitvi, prese‘ne certifikate uporabijo za kupnino za dele‘e v programu notranjega odkupa tako, da se prese‘ek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega
udele‘enca posebej.
Dele‘i za interno razdelitev so navadni
in se glasijo na ime, dajejo pravico do uprav-

[t. 111
La-855
V okviru programa lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo
z
odlo~bo
{t.
LP
01957/1995-IZ dne 26. 7. 1995 objavlja
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ljanja, dajejo pravico do dividende, imajo
nominalno vrednost 1.000 SIT, so neprenosljivi dve leti po njihovi izdaji, razen z
dedovanjem.
2. Notranji odkup dele‘ev
Podjetje poziva vse upravi~ence (zaposlene, biv{e zaposlene in upokojence), da v
30 dneh po objavi tega poziva v Uradnem
listu RS in ~asopisu Ljubljanski dnevnik z
vpla~ilom pristopijo k programu notranjega
odkupa in tako postanejo udele‘enci notranjega odkupa dele‘ev s 50% popustom.
Dele‘i se vpla~ujejo z gotovino, z zamenjavo morebitnih prese‘nih lastni{kih certifikatov oziroma potrdil iz interne razdelitve. Dele‘e, ki ne bodo odkupljeni v prvem
obroku, bo do kon~nega odkupa zadr‘al in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Dele‘i, ki jih podjetje odkupi od Sklada
Republike Slovenije za razvoj v korist udele‘encev programa notranjega odkupa s 50%
popustom, so navadni, se glasijo na ime,
dajejo pravico do upravljanja, pravico do
dividende, imajo nominalno vrednost 1.000
SIT, so neprenosljivi izven programa za ~as
trajanja programa notranjega odkupa, razen
z dedovanjem in so prenosljivi v okviru programa notranjega odkupa z omejitvijo, da
ostaja najmanj 1/3 zaposlenih udele‘encev
notranjega odkupa.
Tako dele‘e iz interne razdelitve, kot iz
programa notranjega odkupa bodo upravi~enci lahko vpisovali in vpla~evali pri blagajni podjetja vsak delovni dan od 10. do
12. ure v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
Dodatne informacije o sodelovanju pri
lastninskem preoblikovanju podjetja, lahko
upravi~enci dobijo vsak delovni dan od 8.
do 12. ure pri Sa{ek Bogomiru, tel.
061/159-33-20 ali na sede‘u podjetja.
KEMS, d.o.o., Ljubljana

Razpisi delovnih mest
Ob-1949
Na podlagi sklepa zbora delavcev GIO
gradnja industrijskih objektov, p.o., Ljubljana razpisuje razpisna komisija prosto delovno mesto individualnega poslovodnega
organa
generalnega direktorja
Po dolo~bah statuta mora kandidat poleg
splo{nih pogojev predpisanih z zakonom izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo
ekonomske ali tehni~ne smeri,
– da ima 5-letne izku{nje v gospodarstvu, predvsem s podro~ja investicijskih dejavnosti,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandat
{tirih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev naj kandidati po{ljejo v
roku 10 dni od dneva objave razpisa v zaprti
ovojnici z oznako “za zapisno komisijo” na
naslov: GIO, p.o., Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 160.
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O izidu razpisa bo predsednik zbora delavcev obvestil vse udele‘ence v roku osem
dni od dneva sprejema sklepa zbora delavcev.
GIO, gradnja industrijskih objektov,
p.o., Ljubljana

informiranje, podru‘nica Kr{ko, na podlagi
4. in 7. ~lena kolektivne pogodbe SDK RS
({t. 030-1/92-I. z dne 15. 4. 1992) razpisuje
naslednja delovna mesta:
1. in{pektor-svetovalec (3 izvajalci)
2. samostojni in{pektor (1 izvajalec)
3. in{pektor 1 (1 izvajalec)
4. pravnik svetovalec (1 izvajalec)
Poleg splo{nih zakonskih pogojev morajo kandidati izpolnjevati {e naslednje:
pod 1.:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe, diplomirani ekonomist,
– 3 leta delovnih izku{enj,
– izpit iz kontrolnega postopka,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– prenehanje pravnih posledic po 176.
~lenu zakona o SDK;
pod 2.:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe, diplomirani ekonomist,
– 2 leti delovnih izku{enj,
– izpit iz kontrolnega postopka,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– prenehanje pravnih posledic po 176.
~lenu zakona o SDK;
pod 3.:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe, diplomirani ekonomist,
– 1 leto delovnih izku{enj,
– izpit iz kontrolnega postopka,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– prenehanje pravnih posledic po 176.
~lenu zakona o SDK;
pod 4.:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe, diplomirani pravnik,
– 3 leta delovnih izku{enj,
– izpit iz kontrolnega postopka,
– pravni{ki dr‘avni izpit,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– prenehanje pravnih posledic po 176.
~lenu zakona o SDK.
Drugi podatki o delovnem mestu:
– reelekcija vsaka 4 leta,
– konkuren~na klavzula,
– delo s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
Kandidati naj po{ljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in kratkim ‘ivljenjepisom v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Agencija RS za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje, Podru‘nica Kr{ko,
Cesta 4. julija 42, Kr{ko.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15
dneh po prejemu sklepa o izbiri kandidata.
Agencija RS za pla~ilni promet,
nadziranje in informiranje,
Podru‘nica Kr{ko

[t. 1058
Ob-1950
Osnovna {ola Jo‘e Gorjup Kostanjevica
na Krki, Gorjanska 2, razpisuje naslednja
delovna mesta:
1. vzgojiteljico
za dolo~en ~as s polnim delovnim ~asom
za ~as od 1. 9. 1995 do 31. 8. 1996 (nadome{~anje porodni{ke).
Pogoj: kon~ana srednja vzgojiteljska {ola.
2.
– varuhinjo
za nedolo~en ~as s polnim delovnim ~asom
– varuhinjo
za dolo~en ~as s polnim delovnim ~asom
od 1. 9. 1995 do 31. 8. 1996
– varuhinjo
s polovi~nim delovnim ~asom za dolo~en ~as od 1. 9. 1995 do 31. 8. 1996
Pogoj za varuhinje: kon~ana vzgojiteljska {ola ali srednja {ola pedago{ke smeri.
3. U~itelja gospodinjstva
z dopolnjevanjem v {olski administraciji
za dolo~en ~as s polnim delovnim ~asom.
Pogoj: kon~ana izobrazba ustrezne smeri.
Nastop dela 1. 9. 1995.
4. U~itelja likovnega pouka
za dolo~en ~as s polnim delovnim ~asom
(poskusno delo 3 mesece)
Pogoj: Vi{ja ali visoko{olska izobrazba
ustrezne smeri.
Nastop dela 1. 9. 1995.
Prijave z dokazili o izobrazbi po{ljite v
10. dneh po objavi razpisa na naslov {ole.
O[ Jo‘e Gorjup
Kostanjevica na Krki
Ob-1951
Dom upokojencev [marje pri Jel{ah, Rake‘eva 8, [marje pri Jel{ah, na temelju sklepa sveta zavoda z dne 26. 7. 1995 razpisuje
delovno mesto
direktorja
Kandidati za direktorja morajo poleg
splo{nih pogojev, dolo~enih z zakonom, izpolnjevati {e naslednje:
– imeti VII. ali VI. stopnjo strokovne izobrazbe v skladu z 69. ~lenom in drugim
odstavkom 56. ~lena zakona o socialnem
varstvu,
– imeti najmanj 5 let delovnih izku{enj
na podro~ju socialnega varstva,
– imeti strokovni izpit za delo na podro~ju socialnega varstva.
Predlo‘iti morajo program dela doma.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo {tirih
let. Rok prijave je osem dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obve{~eni o
izbiri v tridesetih dneh po objavi razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom po{ljite na naslov zavoda
z oznako “za razpis”.
Dom upokojencev
[marje pri Jel{ah
[t. 130/1-663-107/95
Ob-1997
Razpisna komisija Agencije Republike
Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in

Razpisi
javnih nate~ajev
Popravek
Ob-2004
V javnem razpisu Ob~ine Lo{ki Potok,
objavljenim v Uradnem listu RS, {t. 44/95 z
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dne 28. VII. 1995, {t. 01-363-3/95, Ob-1889,
se prva in {esta to~ka popravita, tako da
pravilno glasita:
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo gradbenih, obrtni{kih in in{talacijskih del pri rekonstrukciji kotlovnice v Osnovni {oli dr. Antona Debeljaka, Lo{ki Potok.
6. Rok za oddajo ponudbe je 7 dni po
objavi popravka v Uradnem listu RS,...
Ob~ina Lo{ki Potok
[t. 282/95
Ob-1952
Na podlagi zakona o izvr{evanju prora~una za leto 1994 (Ur. l. RS, {t. 26/94), 27.
~lena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur.
l. RS, {t. 8/91), pravilnika o raziskovalnih
programih za uresni~evanje nacionalnih ciljev (Ur. l. RS, {t. 35/94) ter 45. ~lena zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, {t. 32/93) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in Ur. l. RS. {t. 19/94) objavljata
Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za okolje in prostor
razpis
raziskav v okviru ciljnega
raziskovalnega programa Stanovanje
1. Cilj raziskovalnega programa
Cilj raziskovalnega programa je organizirati znanstveno-raziskovalno in raziskovalno-razvojno delo v obliki multidisciplinarnih projektov in usmeriti raziskovalno
tematiko tako, da bo zagotavljala tiste
znanstvene in strokovne osnove, ki so nujne
za dosego nacionalnih ciljev na podro~ju
stanovanja. Podro~ja raziskav so usklajena
tudi z usmeritvami raziskav v Evropski uniji, saj je stanovanje tisto podro~je, ki zahteva usklajene strategije in aktivnosti ne samo
na lokalni in nacionalni, ampak tudi na mednarodni ravni.
II. Raziskovalno-razvojne usmeritve:
– Metodologija planiranja in programiranja stanovanjske graditve v sklopu izdelave urbanisti~nih na~rtov, vklju~no s poenostavljanjem postopka za pridobitev lokacij,
– Ocena aktualnih trendov stanovanjske
graditve v Sloveniji z vidika dolgoro~nih
posledic na vzorec poselitve, rabo prostora,
prostorsko organizacijo in podobo seli{~ in
krajine,
– Opredelitev zna~ilnih potreb posameznih skupin prebivalcev glede na na~in ‘ivljenja itd. ter izhodi{~ za na~rtovanje stanovanjske gradnje upo{tevajo~ pri tem kvaliteto o‘jega in {ir{ega okolja,
– Sodelovanje pri oblikovanju zemlji{ke
politike in njenih instrumentov ter ureditev
in sankcioniranje pravnih odnosov,
– Dostopnost do raznih tipov stanovanj
ter ekonomska mo~ socialnih skupin uporabnikov,
– Ugotavljanje strukturnih in tr‘nih pomanjkanj stanovanj – razlike med ponudbo
in povpra{evanjem, ovire dostopa, razlike
med lokalnimi tr‘i{~i,
– Mobilnost in selitve prebivalcev v prostoru glede na urbaniziranost, ‘ivljenjski ciklus, zaposlitev ter stanovanjski problem,
vklju~no z raziskavo u~inkov privatizacije,
– Ugotavljanje stanovanjskih potreb in
stanovanjskih statusov po sociolo{kih kriterijih glede na specifi~ne na~ine ‘ivljenja,
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poklicno usmerjenost in preference bivanja
posameznih skupin ali slojev prebivalstva,
– Oblikovanje raznih na~inov stanovanjske oskrbe, opredelitev vloge podjetni{tva
in samograditeljstva na prostem trgu,
– Prenova in revitalizacija stanovanj kot
kompleksna dejavnost: regulativa, urejanje
prostora, humanizacija bivanja, posodabljanje, subvencioniranje,
– Urbanisti~ni pogoji celovite prenove
naselij v pogojih reafirmacije zasebne lastnine, zasebne pobude in {ir{ih tr‘nih mehanizmov, ki vplivajo na preobrazbo mestnih
dejavnosti,
– Ugotavljanje problematike bivanja v
obstoje~em stanovanjskem skladu v urbanih in pode‘elskih obmo~jih in diferencirano po kategorijah uporabnikov,
– Opredelitev osnovnih parametrov kvalitete bivanja v o‘jem in {ir{em okolju, ki
vplivajo na urbanisti~no in arhitektonsko na~rtovanje, s poudarkm na zna~ilnih potrebah stanovalcev, optimalni projektni program za razna obmo~ja,
– Izhodi{~a za na~rtovanje ustreznej{ih
modelov stanovanjske gradnje za razli~na
okolja in glede na aktualnost potreb (npr.
vrstna hi{a, kombinirana enodru‘inska in
ve~dru‘inska gradnja ni‘jih gabaritov, nove
oblike kolektivne gradnje, stanovanja za
mlade dru‘ine in prehodne ter sekundarne
oblike bivanja),
– Razvijanje novih, smotrnih oblik stanovanjske gradnje in zazidave z upo{tevanjem mo‘nosti rasto~e povr{ine in fleksibilnosti ter kriterijev energetsko var~ne gradnje, biolo{ke gradnje, zdravih materialov
itd.,
– Obvladovanje stro{kov celotnega ‘ivljenjskega ciklusa stanovanjskih zgradb in
modeliranje stro{kov na podlagi kriti~ne
analize vseh stro{kovnih postavk,
– Strokovne osnove za optimalno odlo~anje o vlaganjih v posamezne faze – investicijska priprava / gradnja / vzdr‘evanje /
prenova,
– Sistemski in‘eniring graditve stanovanj, parametri organizacije, financiranja in
dru‘benega okolja,
– Razvoj metod evaluacije in optimizacije tehnolo{kih postopkov in sistemov z
vrednotenjem procesnih parametrov,
– Ugotavljanje optimalnih ‘ivljenjskih
dob elementov stanovanjske zgradbe in s
tem povezanega razmerja trajnost / stro{ki,
– Preventivno, prioritetno, teko~e in investicijsko vzdr‘evanje, ra~unalni{ko podprte simulacije modelov vzdr‘evanja in dopolnitve algoritmi~nih programov z osnovami ekspertnih sistemov,
– Energetska in ekolo{ka sanacija obstoje~ega stanovanjskega sklada,
– Vzpostavitev informacijskega sistema
gospodarjenja s stanovanjskim fondom,
– Upravljanje urbanega (mikro-) okolja
v pogojih solastni{tva ve~dru‘inskih stanovanjskih hi{.
III. Podro~ja raziskav
1. Cilj: Zagotoviti dovolj ustreznih stanovanj na pravih lokacijah
Prioritetne teme obdelave:
– Metodologija urbanisti~nega planiranja
in projektiranja novih in prenovljenih stanovanj v pogojih tr‘nega gospodarstva in
trajnega razvoja,

– Sodobna preobrazba funkcionalne
strukture slovenskih mest s posebnim ozirom na sodobno tipologijo stanovanjskega
okolja,
– Urbanisti~ni vidiki sodobne diferenciacije stanovanjskega standarda,
– Urbanisti~ni kriteriji pri saniranju
spontanih stanovanjskih naselij,
– Prenova stanovanjskih sosesk, grajenih v prvih desetletjih po 2. svetovni vojni,
– Vloga neprofitnih stanovanjskih organizacij pri uresni~evanju zasnove na~rtno
grajenih naselij.
2. Cilj: Omogo~iti dostop do stanovanj
razli~nim uporabnikom
Prioritetne teme obdelave:
– Prenova mest glede na funkcionalne in
vrednostne razkorake v uporabi stavbnega
fonda ter modeli kompleksne prenove mest
z namenom transferja obstoje~ega znanja in
spoznanj s podro~ja teorije vrednostnih raziskav v slovenski urbani prostor, vplivanje
na sistem zbiranja potrebnih podatkov na
stanovanjskem podro~ju ter za namene prenove, oblikovanjem informacijskega sistema, ki bo omogo~al uporabnost, aplikacijo
teorije za konkretne namene poseganja v ‘e
grajene urbane strukture.
3. Cilj: Ustvarjati primerno in raznoliko
kakovost stanovanja
Prioritetne teme obdelave:
– Smernice za na~rtovanje stanovanjske
gradnje z namenom upo{tevanja razvojnih
sprememb v pojmovanju kvalitete stanovanj
in domovanja ter kriterijev kvalitete bivalnega okolja, obdelavo problematike obstoje~ih modelov stanovanjske gradnje in pozidave, oblikovanja izhodi{~ za na~rtovanje
ustreznej{ih, dru‘beno aktualnih modelov
stanovanjske gradnje in pozidave ter izdelave vzor~nih modelov stanovanjske gradnje
oziroma urbanisti~no arhitekturnih re{itev.
4. Cilj: Racionalno gospodariti in prenavljati stanovanjski sklad
Prioritetne teme obdelave:
– Vzpostavitev celovitega stanovanjsko
informacijskega sistema z mo‘nostjo izgradnje informacijske mre‘e na celotnem teritoriju dr‘ave. Informacijski sistem namenjen
iskalcem razli~nih kategorij stanovanj (graditeljem, kupcem, najemnikom), ki bi omogo~al vsem dr‘avljanom Republike Slovenije dostop do potrebnih informacij o vseh
komponentah gradnje, nakupa ali najema
stanovanj,
– Oblikovanje metodologije za spremljanje in nadzor stro{kov gradnje (stanovanj) v
vseh fazah procesa od priprave investicijskega elaborata, projektne dokumentacije,
priprave in opremljanja zemlji{~ do vseh
faz gradnje z ra~unalni{ko podporo,
– Oblikovanje metodologije za spremljanje stro{kov vzdr‘evanja (stanovanjskih)
objektov z namenom spremljanja in obvladovanja vseh stro{kov vzdr‘evanja v ‘ivljenjski dobi objekta (Life Cost Cycle) z
dolo~anjem dejanskih dob posameznih elementov zgradbe in dolo~anje kriti~nih elementov oziroma materialov,
– Oblikovanje metodologije za evaluacijo obstoje~ega stanovanjskega fonda v “podalj{ani” `ivljenjski dobi, kateremu je potekla `ivljenjska doba tako v funkcionalnem,
ekonomskem kakor tudi tehni~nem smislu,
kot osnova za pripravo programskih izho-
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di{~ za odlo~itev za prenovo ali ru{enje stanvanjskih zgrab, vklju~no z vidiki spomeni{kega varstva,
– Organizacijske oblike vzdr‘evanja in
prenove stanovanjskih zgradb v Republiki
Sloveniji, z vzpostavitvijo organizacijskih
in strokovnih temeljev za dopolnitev pravne
regulative pri vseh dejavnikih, ki vplivajo
na gospodarjenje z objekti, organizacijsko
strukturo vzdr‘evanja oziroma prenove objektov v fazi uporabe in z elementi gospodarjenja, ki imajo odlo~ilni vpliv na uporabo objektov v prehodnih fazah ‘ivljenjskega ciklusa.
IV. Razpisni pogoji
A) Oblika in rok prijave
1. Predlog projekta mora biti podan na
predpisanem obrazcu za izvajalce ciljnih
raziskovalnih programov v skladu s predpisanimi merili. Obrazec z navodili je mogo~e dvigniti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, soba 501, Ljubljana, Slovenska 50.
2. Predlogi raziskovalnih projektov lahko
obravnavajo posamezne tematike v celoti ali
le v delu v razpisu opredeljenih raziskav.
3. Rok za predlo‘itev projektne ponudbe
je 30. 9. 1995.
B) Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizi~ne osebe v Sloveniji, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev. Na izbor projektov bo vplivala njihova skladnost
z naslednjimi kriteriji:
– interdisciplinarno in medinstitucionalno sestavljene projektne skupine,
– kvalificiranost nosilcev projektov,
– usklajenost z ustreznimi raziskovalnimi polji in CRP,
– izvirnost raziskav,
– izra‘en vsebinski in finan~ni interes
drugih zainteresiranih za izvedbo projekta.
Prednost bodo imele tiste raziskave, ki
bodo znotraj posameznih tematik prispevale k obvladovanju naslednjih podro~ij: poznavanje stanja, poznavanje procesov, preobrazba in sonaravni razvoj za stanvanjsko
okolje klju~nih sektorjev, urbanizacija, energetika, transport, kmetijstvo, turizem ter
spremljanje u~inkovitosti re{itev.
2. Izbor projektov za sofinanciranje s
strani Ministrstva za znanost in tehnologijo
se bo opravil na na~in in po postopku, ki je
dolo~en za posamezne vrste projektov oziroma programov, ki se financirajo iz sredstev Ministrstva za znanost in tehnologijo
(Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora
in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja – UR.
l. RS, {t. 5/94).
C) Ostalo
1. V prvi fazi bodo financirani raziskovalni projekti, ki bodo zagotavljali strokovne osnove za pridobivanje zanesljivih in primerljivih informacij o stanju bivanja kot
osnovo za odlo~itve pri uveljavljanju principov sonaravnega razvoja. Programski svet
CRP Stanovanje bo tudi presodil vse potekajo~e raziskovalne projekte, ki obravnavajo v tem razpisu navedene tematske sklope.
V primeru, da dolo~eni projekti ustrezajo
kriterijem dispozicije CRP Stanovanje, jih
bo programski odbor v dogovoru z nosilci
raziskovalnih projektov uvrstil v CRP Stanovanje.
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2. Zainteresiranim raziskovalnim skupinam bo posredovana informacija o potekajo~ih raziskovalnih projektih v financiranju
obeh resornih ministrstev.
3. Dodatne informacije o razpisu posreduje Aljana Poga~nik, svetovalka ministra
na Ministrstvu za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Slovenska 50, tel. 13-11-107, telefaks 13-24-140.

3 Usklajevanje prostorskih vidikov v razvojnih strategijah vladnih resorjev
V tej nalogi naj bi ovrednotili prostorske
in okoljske posledice razvojne politike vseh
resorjev, {e posebej pa “prostorsko intenzivnih”: prometa, kmetijstva, vodnega gospodarstva in turizma z vidika kompleksne
in ekolo{ko senzitivne paradigme usmerjanja razvoja. Podati je treba osnove za trajne
oblike medresorskega usklajevanja in za formulacijo kompleksnih razvojnih strategij in
projektov (Konkretni vzorec predstavljajo
sprejete strategije posameznih ministrstev
Vlade RS.).
Naloga naj bi potemtakem predstavljala
tudi prispevek k preu~evanju novih gospodarskih osnov za prostorsko planiranje.
4 Prostorski vidiki sodobnih informacijsko komunikacijskih sistemov
Opredelitev osnovnih razmerij med IKS
in drugimi prostorskimi sistemi in strukturami (poselitev, transportni sistemi, regionalni razvoj...). Opredelitev izhodi{~ za oblikovanje politike prostorskega razvoja z vidika IKS, na~rtovanje IKS ter zasnove omre‘ij, objektov in naprav v PP RS. Priprava
razvojnih scenarijev.
5 Temeljne dru‘bene vrednote in cilji
prostorske politike
Opredelitev in utemeljitev “kulturnih”
kategorij, ki se mo~no odra`ajo v prostoru
in predstavljajo eno od ogrodij prostorske
distribucije kulturnih vzorcev in norm (svetovno nazorske paradigme v programih politi~nih strank, prvine mednarodnih ali ob~e~love{kih deklaracij, ki so relevantne za urejanje in oblikovanje prostora).
6 Instrumenti regulacije prostorskega
razvoja Slovenije
Opredelitev vlog dr‘ave, ob~in in pokrajin ter trga zemlji{~ in nepremi~nin. Prvine
sistema urejanja prostora, prilagojene sistemu (-om), ki velja(-jo) v Evropski zvezi.
Poudarek mora biti na pregledu specifi~nih oblik omejevanja prometa z nepremi~ninami, kot je to urejeno v vseh dr‘avah
Evrope. Te omejitve so praviloma prikazane v soodvisnosti z naravnimi posebnostmi
(npr. kras, za{~itena vodna obmo~ja ipd.).
7 Kriteriji za dolo~itev minimalne
opremljenosti stavbnih zemlji{~ z objekti in
napravami lokalnih gospodarskih in dru‘benih slu‘b
Predlogi za usmerjevalne in normativne
prvine upravne prakse, ki mora sanirati posledice razpr{ene gradnje in organizirati socialno stanovanjsko gradnjo naj bi se pripravili kot metodolo{ki preizkus in obdelava vzor~nega primera, smiselno vezan na
ciljne zahteve na ravni dr‘ave, regije in ob~ine ali na eni od njih.
8 Prostorski vidiki turizma
Opredelitev vloge prostorskih dokumentov pri na~rtovanju razvoja turizma. Dolo~itev izhodi{~ za oblikovanje politike prostorskega razvoja, ki ga pogojuje turisti~na dejavnost. Opredelitev kriterijev za oblikovanje prostorske zasnove omre‘ij objektov in
naprav v prostorskih dokumentih. Oblikovanje variantnih zasnov za PP RS, in vzor~ni
primer za regionalno raven in ob~ino.
Poudariti je potrebno rekreacijski potencial javnih vodnih povr{in, njihovo rabo in
ocenejvanje (Ta razvojni potencial je tesno
povezan s kvaliteto voda in novim EU stan-
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Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za okolje
in prostor, na podlagi 27. ~lena zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, {t. 8/91),
pravilnika o raziskovalnih programih za uresni~evanje nacionalnih ciljev (Ur. l. RS, {t.
35/94) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur.
l. RS, {t. 28/93 in Ur. l. RS, {t. 19/94) objavljata
razpis
raziskav v okviru ciljnega
raziskovalnega programa Urejanje
prostora
I. Razpisani tematski sklopi:
1 Prostorski in regionalni razvoj Slovenije v evropskih integracijah
Analiza stanja, smeri in mo‘nosti razvoja Slovenije v kontekstu priklju~evanja RS
Evropski zvezi in vklju~evanja v prekomejno sodelovanje na regionalni ravni. Pri~akovani rezultati so v ugotavljanju prostorskih vplivov in posledic integracijskih procesov. Znanstvena analiza naj poka‘e smotrnost na~rtovanih in spontanih vplivov,
posebej tistih, ki so posledica razvoja
tr‘nega gospodarstva, utrjevanje zasebne
lastnine in pobude, koncesij, moderne tehnologije in preobrazbe kulturnih vrednot in
vzorcev. Analiza mora vklju~evati preu~itev vplivov in posledic ‘e formaliziranih
mednarodnih in slovenskih resornih projektov in programov, ki nastajajo zaradi integracijskih projektov in izhodi{~a za razli~ne razvojne scenarije.
2 Javne dobrine in usmerjanje prostorskega razvoja
Opredelitev obsega in zna~aja obmo~ij
(in objektov) javnega (skupnega) interesa,
ki jih lahko tolma~imo kot javno dobrino
(ali kot pravno kategorijo “javnega dobra”).
Pri tej tematiki je potrebno raz~istiti tako
funkcionalno, kakor tudi formalno pravno
vpra{anje vloge skupnih interesov v prostorskem razvoju in vpra{anje urbanisti~no tehni~nih re`imov varovanja javnih dobrin. Zajeti naj bodo naravni resursi, kakr{ni so npr.
voda, mineralne in druge surovine, prost
dostop v gozdove pa tudi skupni prostori v
mestih, kakr{ne so ulice in trgi, javne ceste
ipd.
Glavna te‘a v pri~akovanem rezultatu
mora biti na kriterijih za prostorsko opredelitev javnih dobrin in na kriterijih za ugotovitev konsenza med resorji dr‘avne uprave
in med nivoji dr‘avne uprave in lokalne
samouprave tako, da bi bilo mogo~e vzpostaviti u~inkovito upravljanje javnih dobrin,
hkrati pa zagotavljanje ustreznih pogojev
za bodo~i razvoj bivalnega okolja.
Pri nalogi je priporo~ljiva obdelava konkretnega primera kot preizkus metodolo{kega vzorca.
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dardom za vode, v katerih je dovoljeno kopanje.).
9 Trendi v procesu urbanizacije in vpra{anja zasnove sistema poselitve
Sodobni dejavniki urbanizacije, med katere {tejemo vpliv postindustrijskih tehnologij in sprememb v proizvodnih pogojih
kmetijstva, industrije in dr. (zlasti oskrbnih)
dejavnosti, posledice politi~nih okoli{~in,
preobrazbo kulturnih vrednot ipd. se ka‘ejo
v novih zakonitostih poselitve in v novem
zna~aju graditve mest ter terjajo redefinicirajo urbanih fenomenov. Ugotoviti je potrebno “populacijske rezerve” Slovenije, obseg in posledice suburbanizacije ter dezurbanizacije, mo‘nosti reurbanizacije in urbane prenove, nakazati mo‘ne inovacije v
prostorskih strukturah na{ih mest in krajin... Metodolo{ki preizkus in obdelava
vzor~nega primera z izvedenimi kriteriji in
pogoji za razvoj naselij v RS.
10 Urbanizem v pogojih dru‘be in dr‘ave v tranziciji
Ugotovitev stanja urbanisti~ne slu‘be in
dokumentacije v RS (na vseh ravneh). Splo{ni strokovni (kadrovski in dr.) pogoji izvajanja razvojnega planiranja in zagotavljanja
skupnih ter dolgoro~nih intresov in kakovostnega urbanisti~no arhitekturnega oblikovanja. Vzpostavitev ustrezne metodologije (in kriterijev) ocenjevanja, ki mora upo{tevati celostno obravnavanje posegov v
prostor (na ravni krajine, naselja in posamezne arhitekture).
11 Morfologija slovenskih mest
Metodika urbano morfolo{ke analize za
potrebe urejanja prostora ter za opredelitev
potreb in na~inov spremljanja urbano morfogenetskih procesov (Naloga naj bo zasnovana dolgoro~no in s ciljem sistemati~ne
obdelave zna~ilnih primerov).
12 Morfologija slovenskih krajin
Metodologija in analiza za potrebe urejanja prostora. Opredelitev potrebe in na~ina sprememb v prostoru. (Metodolo{ki
preizkus in obdelava vzor~nih primerov).
II. Razpisni pogoji
A. Oblika in rok prijave
1. Predlog projekta mora biti podan na
predpisanem obrazcu za izvajalce ciljnih
raziskovalnih programov, skladno s predpisanimi pogoji in merili. Obrazce z navodili
je mogo~e dvigniti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, soba 502, Ljubljana,
Slovenska 50.
2. Rok za predlo‘oitev projektne ponudbe je 30. 9. 1995.
B. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizi~ne osebe iz Slovenije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij oziroma s
statusom zasebnih raziskovalcev.
2. Prednost bodo imeli predlogi projektov, ki bodo izpolnjevali slede~e pogoje oziroma merila;
– interdisciplinarno in interinstitucionalno sestavljena projekta skupina,
– izra‘en interes dr‘avnega ali civilnodru‘benega osebka za aplikacijo rezultatov.
3. Prijavitelj je praviloma vodja projektne skupine, pri ~emer mora izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta, predpisane z 29. in 30. ~lenom
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
{t. 8/91).
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4. Izbor projektov za sofinanciranje s
strani MZT se bo opravil na na~in in po
postopku, ki je dolo~en za posamezne vrste
projektov, ki se financirajo iz sredstev MZT
(Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora
in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja in razvoja, Ur. l.
RS, {t. 5/94).
Dodatne informacije o razpisu posreduje
Aljana Poga~nik, Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50, telefon 061/13-11-107, telefax 061/13-24-140.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
in
Ministrstvo za okolje in prostor

ja za kmetijsko pridelavo najrazvitej{ih de‘el in je prenos in razvoj tehnologij potrebno podpreti z ustreznimi raziskovalnimi projekti. V pridelavi polj~in in vrtnin velja zakonitost, da je mogo~e proizvodne sisteme
in tehnolo{ke re{itve le do neke mere brez
zadr‘kov prena{ati iz globalnega v specifi~no (klimatsko, naravno in socialno ekonomsko) okolje. Posamezne ali skupinske pojave je potrebno posebej razlo‘iti in pri tem
nakazati re{itve za nastale gospodarske in
ekolo{ke probleme. Omenimo problem optimalne izbire kultivirjev in tehnologije na
dolo~enih rasti{~ih in klimatskih pogojih v
Sloveniji.
2. Prednostne vsebine raziskav
– Omejevanje negativnih posledic kmetijske proizvodnje na okolje,
– Razvoj in prenos tehnologij pridelave
polj{~in na vodovarstvenih obmo~jih,
– Integrirani sistemi varstva rastlin
(prou~itev uravnavanja plevelov z mehanskimi postopki; npr. uporaba ~esal v strninah),
– Poenotenje in povezave dosedanjih informcijskih ekspertskih sistemov v fitomedicini,
– Specifi~ni problemi varstva rastlin
(npr. pojav koruzne ve{~e, virozna obolenja
je~mena),
– Nerazjasnjeni u~inki vpliva kolobarja
polj{~in in alelopatije (npr. u~inek kri‘nic
na ‘ita),
– Problemi pridelovanja polj{~in in vrtnin s poudarkom na sortni tehnologiji (gostota setve novih sort in hibridov, gnojenje
z N na podlagi analiz in reakcije sort...),
– Primerjalna analiza obstoje~ih metod
ugotavljanja N v tleh in rastlinah, prednosti,
slabosti, priporo~ene metode za slovenske
razmere, prilagojene mednarodnim standardom,
– Naravovarstveni in ekonomski u~inki
organskega kmetovanja,
– Analiza vzrokov za variabilnost vi{ine
in kakovosti pridelka pri posameznih proizvodnjah (p{enica, je~men, sladkorna pesa,
krompir,...).
B. Optimizacija tehnolo{kih postopkov in
proizvodnih sistemov v ‘ivinoreji in pridelavi krme
1. Opredelitev problema
Strategija razvoja kmetijstva govori o
nujnosti prestrukturiranja posestne in proizvodne strukture pridelave hrane. Prehranska bilanca Slovenije je neuravnote‘ena, odslikujejo jo prese‘ki mleka in krompirja ter
deficiti ‘it in sladkorja, kmetijstvo pestijo
problemi nezadostne ekonomije obsega in
nizke produktivnosti. Predvideni razvoj lahko ‘e v kratkem pripelje do dohodkovne
krize za proizvajalce in do prora~unskih te‘av dr‘ave. Za uspe{no prestrukturiranje
kmetijske pridelave je potrebna znanstveno-tehni~na podpora, ki z razvojnimi analizami stanja in odkrivanjem mo‘nosti in slabosti, prispeva k izoblikovanju posameznih
proizvodnih sistemov in tehnolo{kih re{itev. Prenos znanja in tehnolo{ki razvoj ka‘e
podpreti z ustreznimi raziskavami. Cilj kmetijske politike je racionalnej{e izkori{~anje
naravnih, proizvodnih in prora~unskih virov, klju~ni premiki so lahko v pospe{enem
razvoju proizvodnih usmeritev, ki nadome{~ajo (dopolnjujejo) rejo govedi ali omogo-
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Na podlagi 27. ~lena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, {t. 8/91), pravilnika o raziskovalnih programih za uresni~evanje nacionalnih ciljev (Ur. l. RS, {t.
35/94), 33. ~lena uredbe o uvedbi finan~nih
intervencij za ohranjevanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za drugo polletje leta 1994 (Ur. l. RS, {t. 38/94) ter na
osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih del (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in Ur. l. RS, {t. 19/94) Ministrstvo
za znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije objavljata
razpis
raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa
Zemlja (Kmetijstvo in pode‘elje) za leto
1995
I. Vsebinski okvirji razpisa
Namen ciljnega raziskovalnega programa Zemlja (Kmetijstvo in pode‘elje) je razviti znanstveno in tehni~no osnovo za izvajanje (kjer je potrebno), dograjevanje, nadzor ter prilagajanje novim razmeram Strategije razvoja slovenskega kmetijstva (dr‘avni
zbor: 1993). S programom nosilci izvr{ne in
upravne oblasti povpra{ujejo po interdisciplinarnih in problemsko naravnanih raziskovalnih projektih, s katerimi raziskovalne
skupine nakazujejo re{itve srednje in dolgoro~nih gospodarskih, ekolo{kih ali socialnih problemov pridelave hrane in razvoja
pode‘elja v Sloveniji. Podprta bo ponudba
u~inkovitega prenosa izku{enj, re{itev ter
novosti iz globalnega (prednostno de‘el
Evropske unije) v nacionalno okolje, ali ponudba nove razvojno raziskovalne inovacije. V nadaljevanju izpostavljamo prednostna podro~ja raziskav razpisa 1995. Izpostavljeni so klju~ni problemi in nekatere
prednostne vsebine raziskav. Prijava se lahko nana{a bodisi na posamezne prednostne
vsebine ali zajema sklop ve~jih vpra{anj.
II. Razpisani tematski sklopi
A. Optimizacija tehnolo{kih postopkov in
proizvodnih sistemov v pridelavi polj{~in in
vrtnin
1. Opredelitev problema
S sprejemom Strategije razvoja slovenskega kmetijstva in s procesi prilagajanja
Slovenije standardom Evropske unije so se
bistveno pove~ale tudi potrebe po intenzivnej{em razvoju znanstvenih in tehni~nih osnov za ekonomsko u~inkovitej{o in okolju
bolj prijazno pridelavo hrane. Slovenska pridelava polj{~in in vrtnin tehnolo{ko zaosta-
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~ajo njeno selitev na lege z absolutnim travinjem. Kmetijska politika bo tako podpirala pridelavo polj{~in, proizvodnjo trajnih nasadov (sadje, grozdje), pra{i~erejo na kmetijah in razli~ne oblike alternativne rastlinske
pridelave
(stro~nice,
zdravilne
rastline,...) in ‘ivalske prireje (mesne reje
goveda, drobnica, konji, alternativna perutnina,...).
2. Prednostne vsebine raziskav
– Gospodarsko kri‘anje in uvajanje mesnih pasem v slovenski govedoreji,
– Rajonizacija prireje mesa v Sloveniji
(tehnolo{ke re{itve in ekonomsko ovrednotenje razli~nih proizvodnih usmeritev reje
pre‘vekovalcev (govedi, telet, drobnice) in
konj na travinju in ni‘inskih obmo~jih),
– Razvoj u~inkovitej{ih tehnolo{kih postopkov prireje mleka na kmetijah (zgradbe, postopki, mehanizacija, krmljenje, prehrana, management) v smeri manj{e porabe
proizvodnih virov in vi{je kakovosti produktov,
– Prilagoditev in razvoj metod za ocenjevanje prehranske vrednosti krme in krmil,
– Proizvodni in tr‘no-organizacijski sistemi reje pra{i~ev na kmetijah v Sloveniji
prilagojeni potrebam trga, okolja in ciljem
kmetijske politike (stanje in razvojne mo‘nosti, tehnologije reje, kakovost produktov
reje, strukture in organiziranost),
– Mo‘nosti semenarske proizvodnje trav
in detelj v Sloveniji,
– Izbolj{anje na~inov oskrbe in rabe travinja (tehnologije rabe naravnega in sejanega travinja, obnavljanje travnih povr{in
(zapleveljenje, zara{~anje), planinska pa{a
in druge organizacijske oblike pa{e),
– Izbolj{anje delovnih postopkov in olaj{anje dela z uvedbo okolju in naravnim danostim prilagojene kmetijske mehanizacije.
C. Razvoj pode‘elja
1. Opredelitev problema:
Dohodek iz kmetijstva v veliki ve~ini
primerov ne zado{~a za pokrivanje potreb
slovenskih kmetij. Kmetije pridobivajo dodatni dohodek z zaposlitvijo izven kmetije
ali z dopolnilno zaposlitvijo na sami kmetiji. Razli~ne dopolnilne dejavnosti iz obrti in
turizma (predelava doma~ih produktov, ‘agarstvo, obdelave lesa, gostinstvo in turizem, gorni{tvo, ponudba {portnih aktivnosti) lahko izbolj{ajo dohodkovni polo‘aj
kmeta in njegove dru‘ine in lahko ob primernem razvoju v ekonomskem pomenu celo prese‘ejo primarno dejavnost. Pri samem
razvoju sistemov dopolnilnega dohodka na
kmetijah, {e bolj pa pri znanstveno strokovni podpori tega razvoja v Sloveniji {e zdale~ nismo iz~rpali vseh mo‘nosti. Izpostavimo predvsem dohodkovne potencialne mo‘nosti direktne prodaje doma pridelanih in
predelanih ‘ivil in pija~e. Poznavalci ugotavljajo, da razvoj direktne prodaje in dopolnilnih dejavnosti nasploh {epa predvsem
na podro~ju ekonomskega povezovanja ponudbe in vzpodbujanja povpra{evanja (tr‘enje) produktov te dejavnosti.
2. Prednostne vsebine raziskav
– Opredeliti gospodarsko, socialno in
kulturno vlogo dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah v razvoju pode‘elja,
– Predlagati ekonomske razvojne in organizacijske koncepte in modele tr‘enja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
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– Direktna prodaja kmetijsko-‘ivilskih
produktov na kmetiji (modeli, pogoji, u~inki).
III. Razpisni pogoji
A. Oblika in rok prijave
1. Predlog projekta mora biti podan na
predpisanem obrazcu za izvajalce ciljnih
raziskovalnih programov v skladu s predpisanimi merili. Obrazce z navodili je mogo~e dvigniti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, soba 501, Ljubljana, Slovenska 50.
2. Rok za oddajo projektov je 15. september 1995. Javno odpiranje projektnih ponudb je 20. septembra 1995 ob 14. uri na
Ministrstvu za znanost in tehnologijo, soba
501, Slovenska 50.
B. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizi~ne osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.
2. Prijavitelj je praviloma vodja projektne skupine, pri ~emer mora izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta predpisane z 29. in 30. ~lenom
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
{t. 8/91).
3. Predloge projektov ocenjujejo ustrezna telesa obeh resornih ministrstev, imenovana na predlog obeh ministrov. Ciljno, razpisno usmerjenost in relevanco posameznih
predlogov vrednoti po javno dostopnih kriterijih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Znanstveno kakovost raziskovalnih skupin dolo~ajo recenzenti ekspertskega sistema Ministrstva za znanost in
tehnologijo po kriterijih veljavnih za temeljne, aplikativne in razvojne raziskave (informacije Ministrstvo za znanost in tehnologijo, pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in
aplikativnega raziskovanja ter razvoja – Ur.
l. RS, {t. 5/94). Izvajanje postopka z vidika
dispozicije CRP Zemlja, usklajuje in nadzira programski odbor CRP Zemlja.
4. Pri izboru projektov bodo imeli prednost predlogi raziskav, ki bodo s kvalificiranostjo predlagateljev, opredelitvijo problemov, raziskovalnim pristopom, finan~no
ponudbo in ~asovnim na~rtom obetali u~inkovito doseganje zgoraj navedenih ciljev po
razpisanih tematskih sklopih in ob upo{tevanju dispozicije CRP Zemlja (Kmetijstvo
in pode‘elje). Prednost bodo imeli prijavitelji, ki bodo za izvajanje razpisane tematike oblikovali projektne skupine, sestavljene
interdisciplinarno in medin{titucionalno.
C. Ostalo
Dodatne informacije o razpisu posredujeta Aljana Poga~nik, svetovalka ministra
na Ministrstvu za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Slovenska 50, telefon 13-11-107,
telefaks 13-24-140 in Jana Erjavec svetovalka ministra na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova
33, telefon 323-643, telefaks 1332-389.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
in
Ministrstvo za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano

postopku javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) objavlja

[t. 1349
Ob-1915
Socialno-varstveni zavod Dutovlje objavlja na podlagi zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, {t. 80/94) in odredbe o

javni razpis
za izbiro izvajalca del sanacije dvigal v
Socialno-varstvenem zavodu Dutovlje
1. Poobla{~eni naro~nik: Socialno-varstveni zavod Dutovlje, Dutovlje 128, Dutovlje.
2. Predmet in pogoji razpisa: popravilo
dvigal v zavodu in sicer:
1. Malotovorno dvigalo, 100 kg, proizvodnja in monta‘a Elektromehanika –
Kukec, leto izdelave 1984:
– zamenjava po{kodovane kabine in
izdelava ter monta‘a lovilne naprave na
njo,
– zamenjava pogonskega stroja,
– zamenjava zunanjih univerzalnih
tipkal ter upravljanje vezati na klju~,
– zamenjava nosilnih vrvi,
– zamenjava vrat ja{ka (dvokrilna),
– dobava in monta‘a hitrostnega regulatorja,
– zamenjava po{kodovane elektroinstalacije in elektrostikal po ja{ku dvigala,
– zamenjava vise~ega kabla,
– ~i{~enje in mazanje dvigalne naprave,
– oprema dvigala z vsemi navodili in
elektroveznim na~rtom,
– priprava dvigal za tehni~ni prevzem
s strani Republi{ke in{pekcije za Varstvo pri delu in sodelovanje pri le-tem.
2. Vrvno dvigalo – za prenos bolnikov, izdelovaec: Elektromehanika – Kukec, leto izdelave 1984:
– zamenjava dvokrilnih vrat ja{ka,
– zamenjava in vgradnja plavajo~e
kabine (kabina je po tlorisni povr{ini prevelika zato mora imeti signal preobremenitve, ki ga pa je mo‘no dose~i samo
s plavajo~o kabino),
– zamenjava elektroinstalacije komplet po ja{ku, kabini in strojnici dvigala,
– zamenjava stikalne plo{~e,
– zamenjava pogonskega stroja,
– zamenjava nosilnih jeklenih vrvi,
– zamenjava kon~nih stikal,
– zamenjava magneta za ustavljanje
male hitrosti,
– zamenjava SIS stikal,
– zamenjava hitrostnega regulatorja z
elektri~no varnostnim stikalom,
– dobava in monta‘a stikala za kontrolo pretrganja vrvi na ute‘i, hitrostnega regulatorja z elektroinstalacijo,
– dobava in monta‘a novega predpasnika na kabini,
– dobava in monta‘a odbojnikov na
kabini,
– dobava in monta‘a odbojnikov na
ute‘i,
– zamenjava elektromagnetnega odbojnika na kabini,
– dobava in monta‘a razsvetljave ja{ka z varnostnimi vti~nicami,
– dobava in monta‘a STOJ stikala v
jami ja{ka,
– dobava in monta‘a lestve za dostop
v jamo ja{ka,
– ~i{~enje in mazanje dvigalne naprave,
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– oprema dvigala z vsemi navodili in
elektroveznim na~rtom,
– priprava dvigal za tehni~ni prevzem s strani Republi{ke in{pekcije za
Varstvo pri delu in sodelovanje pri
le-tem.
3. Orientacijska
vrednost
del
je
9,200.000 SIT.
4. Ponudnikom bo dana mo‘nonst ogleda priprave 10 dni pred iztekom razpisnega
roka. Kontaktna oseba s strani naro~nika je
vodja tehni~ne slu‘be Milan @erjal.
5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
dolo~ili Odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur.
l. RS, {t. 28/93), sicer se ponudba ne bo
mogla upo{tevati.
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– na~in pla~ila in fiksnost cen,
– rok izvedbe del.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovojnici na naslov “Socialno-varstveni zavod
Dutovlje”, Dutovlje 128, Dutovlje z oznako
“Ne odpiraj – ponudba”.
8. Rok za oddajo ponudb je 31. 8. 1995
do 12. ure istega dne, ko bo javno odpiranje
ponudb v prostorih Socialno-varstvenega
zavoda Dutovlje.
9. Stro{ke priprave ponudbe nosijo ponudniki sami.
10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo predlo‘iti pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo~asno ali pa ne bodo pravilno opremljene se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene ponudniku neodprte.
12. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej{ega ponudnika obve{~eni v 14. dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Socialno-varstveni
zavod Dutovlje
[t. 844
Ob-1916
Osnovna {ola Se~ovlje, Se~ovlje 78, Se~ovlje razpisuje na podlagi odloka o prora~unu Ob~ine Piran za leto 1995 (Ur. l. RS,
{t. 35/95)
javni razpis
za nabavo ra~unalni{ke opreme za
potrebe {ole
1. Naro~nik: Osnovna {ola Se~ovlje, Se~ovlje 78.
2. Predmet razpisa je ra~unalni{ka strojna oprema po naslednji specifikaciji:
A. Strojna oprema:
– 5 ra~unalnikov 486 za uporabo pod
Windows okoljem,
– 5 za{~itnih filtrov,
– Kartica – adapter za prikaz VGA zaslona na TV,
– CD ROM,
– Sound blaster,
– LPT preklopniki za tiskalnik (7 delovnih mest),
– Trdi disk (Quantuum > 300 Mb) z vgraditvijo v ra~unalnik.
B. Ostalo: instalacija in povezava ra~unalni{kega sistema.
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3. Orientacijska vrednost je 1,150.000
SIT.
4. Ponudba naj vsebuje:
– ime in naziv ponudnika,
– podatke o registraciji podjetja in njegovi dejavnosti,
– referen~no listo o prodani ra~unalni{ki
strojni opremi,
– bonitete podjetja,
– podatke o garanciji,
– dobavni rok,
– kon~no ceno z vklju~enim morebitnim
popustom in prometnim davkom,
– ime proizvajalca opreme,
– pla~ilni pogoji.
5. Merila za izbiro:
– kvaliteta ponujene opreme,
– razmerje lastnosti/cena,
– reference,
– dobavni, garancijski in servisni pogoji,
– ugodnej{i pogoji za pla~ilo,
– kompletnost ponudbe.
6. Ponudbe po{ljite v roku 10 dni od objave v Uradnem listu RS, na naslov Osnovna {ola Se~ovlje, Se~ovlje 78, Se~ovlje.
7. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in
ozna~ena “Ne odpiraj – Javni razpis za nakup ra~unalni{ke opreme”. Na ponudbi mora biti naveden to~en naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb bo v 7 dneh po preteku roka dolo~enega v 6. to~ki ob 12. uri v
{oli.
9. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
elementov tega razpisa, bodo izlo~ene iz
nadaljnje obravnave.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastila za
zastopanje.
10. Naro~nik si pridr‘uje pravico delnega odkupa oziroma, da ne izbere nobenega
ponudnika.
11. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.
12. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na sede‘u {ole, telefon
066/791-65, med 9. in 10. uro.
Osnovna {ola
Se~ovlje

Ob~ine Radovljica.
O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v roku 8 dni po kon~anem zbiranju ponudb.
Ob~ina Radovljica

Ob-1917
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
Radovljica kot investitor objavlja
javni razpis
za nabavo:
– 10 sodobnih ra~unalni{kih delovnih
postaj, opremljenih za delo v DOS in WINDOWS okolju ter s komunikacijskimi karticami za delo v mre‘i NOVELL Ethernet,
– 4 laserske tiskalnike,
– 1 matri~ni tiskalnik s sposobnostjo hitrej{ega tiskanja,
– 1 prenosni ra~unalnik.
Pisne ponudbe zbira Ob~ina Radovljica,
Gorenjska 19, Radovljica, te. 064/714-222)
kjer dobite tudi vse dodatne informacije.
Rok za zbiranje ponudb je 14 dni od objave
razpisa.
Okvirna cena investicije je 3,000.000
SIT.
Javno odpiranje ponudb bo v petek, 18.
avgusta 1995 ob 9. uri v mali sejni sobi

[t. 321-01-55/95
Ob-1918
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33, na podlagi uredbe o
uvedbi finan~nih intervencij za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane
(Ur. l. RS, {t. 42/95) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93, 19/94) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za
I. organizacijo strokovno znanstvenih
sestankov
II. izdajanje znanstveno strokovne
periodike s podro~ja kmetijstva in
‘ivilstva
I. Sofinanciranje organizacije strokovno
znanstvenih in strokovnih sestankov s podro~ja kmetijstva in ‘ivilstva, ki imajo nacionalen ali mednarodni pomen in bodo organizirani v letu 1995
1. Predmet razpisa so znanstveni in strokovni sestanki s podro~ja kmetijstva, ki so
namenjeni:
– pridobivanju novega znanja,
– prenosu znanja iz sveta,
– mednarodni izmenjavi znanja ali
– prenosu raziskovalnih dose‘kov v
prakso.
2. Orientacijska vrednost programa je
7,000.000 SIT.
3. Prijava na razpis mora vsebovati:
– pisno vlogo z vsebinsko utemeljitvijo,
– utemeljitev potrebe po organiziranju
sestanka,
– finan~no konstrukcijo sestanka z viri
financiranja,
– terminski plan,
– seznam programskega odbora z bibliografijo,
– seznam vabljenih predavateljev.
4. Merila za izbor
Prednost pri izboru bodo imeli sestanki,
ki bodo pripomogli k izvajanju strategije
razvoja slovenskega kmetijstva; upo{tevani bodo:
– aktualnost tematike sestanka in vsebinska utemeljitev, pri~akovana odzivnost
in ugled vabljenih predavateljev,
– smotrnost organizacije sestanka (kongresa) v Sloveniji,
– racionalna in var~na izvedba.
5. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki so praviloma vpisane v evidenco
raziskovalnih organizacij MZT.
6. Rok in na~in oddaje vlog
Vloge je potrebno poslati priporo~eno
po po{ti ali oddati v vlo‘i{~u Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, Ljubljana, v zaprtih ovojnicah s pripisom “Ne odpiraj – javni razpis I-znanstveno strokovni sestanki”. Rok za predlo‘itev ponudb je do vklju~no 8. septembra
1995.
7. Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje minister. Ponudnii bodo obve{~eni o izidu javnega razpisa do 15.
septembra 1995.

[t. 45 – 4. VIII. 1995
II. Sofinanciranje doma~e znanstveno-strokovne periodike v letu 1995, ki imajo pomen za razvoj slovenskega kmetijstva
1. Predmet razpisa so;
– znanstvene periodi~ne publikacije s podro~ja kmetijstva,
– strokovne periodi~ne publikacije.
Periodi~ne publikacije morajo upo{tevati veljavna zakonska dolo~ila za periodi~ne
publikacije.
Periodi~ne publikacije morajo biti pomembne za razvoj kmetijstva ali posamezne discipline (podro~ja).
Za kvaliteto periodi~nih publikacij mora
skrbeti uredni{ki odbor, sestavljen iz strokovnjakov za posamezna podro~ja.
2. Orientacijska vrednost programa je
6,000.000 SIT.
3. Prijava na razpis mora vsebovti:
– pisno vlogo,
– uredni{ki program za leto 1995,
– uredni{ki odbor, recenzentska merila,
– finan~no konstrukcijo z viri sofinanciranja,
– pri~akovani dele‘ sofinanciranja
MKGP,
– dokazne izvode.
4. Merila za izbor
Prednost pri izboru bodo imele publikacije, ki so osrednjega pomena za stroko.
Upo{tevani bodo tudi:
– raven recenzentskih kriterijev (sestava
uredni{kega odbora in merila za recenzije),
– tehni~ni standard publikcije.
5. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki lahko izdajajo periodi~ne publikacije.
6. Rok in na~in oddaje vlog
Vloge je potrebno poslati priporo~eno
po po{ti ali oddati v vlo‘i{~u Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstsvo in prehrano, Parmova 33, Ljubljana, v zaprtih ovojnicah s
pripisom “Ne odpiraj – javni razpis
II-znanstveno strokovna periodika”. Rok za
prdlo‘itev ponudb je do vklju~no 11. septembra 1995.
7. Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje minister. Ponudniki
bodo obve{~eni o izidu javnega razpisa do
19. septembra 1995.
8. Predlagatelji lahko dobijo dodatne informacije pri Erjavec po tel. 323-643.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ob-1919
Na podlagi 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 Trbovlje objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
sanacijo vodovodnega omre‘ja v Ob~ini
Trbovlje
I. Splo{ni podatki
1. Investitor: JKP Komunala Trbovlje,
Savinjska cesta 11a, Trbovlje.
2. Predmet razpisa: sanacija vodovodnega omre‘ja.
3. Lokacija: obmo~je Ob~ine Trbovlje.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno
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Izvedba dovodnega in oskrbovalnega cevovoda z objekti in napravami:
a) ureditev vodooskrbe Bev{ko-Visoka
cona, okvirna vrednost 13,000.000 SIT;
b) ureditev vodooskrbe v Gabrskem, okvirna vrednost 19,000.000 SIT;
c) obnova vodovoda Trbovlje–Z. Rovte
– Zbiralnik @u‘a z rezervoarjem za Gabrsko-delni objekt Iskra–R6, okvirna vrednost
23,000.000 SIT.
Investitor si pridr‘uje pravico dolo~iti
manj{i obseg del od razpisanega glede na
razpolo‘ljiva finan~na sredstva.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva razpisa dalje, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro na JKP Komunla, Savinjska cesta 11a, Trbovlje.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na osnovi predhodne predlo‘itve dokazila o vpla~ilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih naka‘ejo na @R {t.
52700-601-11576 pri Agenciji za pla~ilni
promet Trbovlje.
II. Pogoji za udele‘bo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisanih del ali le posamezni del.
2. Ponudbe morajo biti lo~ene po posameznih to~kah od a) do c).
3. Ponudba mora biti izdelana na na~in,
ki ga dolo~a 12. ~len odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93).
Ponudba bo veljavna, ~e bo vsebovala
naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dovoljenje,
– ponudbeno ceno,
– rok izdelave v koledarskih dneh in terminski plan,
– opcijo ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– garancijske roke za vgrajeno opremo,
naprave in dela,
– ponudbi mora biti prilo‘ena {e naslednja ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik preu~il terenske razmere,
– izjava, da je ponudnik pregledal dokumentacijo in da ima ali nima pripombe,
– referen~na lista.
4. Da ne pride do kasnej{ih nesporazumov mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je prou~il projektno dokumentacijo in da
nanjo nima pripomb. ^e ima pripombe k
projektni dokumentaciji, jih naj ponudnik
napi{e v posebni prilogi.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obve‘e, da bo v primeru
sklenitve pogodbe kot izvajalec izro~il akceptni nalog v vi{ini 10% od vrednosti pogodbenih del, kot garancijo za kakovostno
in pravo~asno izvedbo del.
2. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu z veljavnimi
zakoni, predpisi, standardi, tehni~nimi navodili in normami.
IV. Kon~na dolo~ila
Investitor bo pri izbiri najugodnej{ega
ponudnika upo{teval naslednje kriterije in
merila:
– dokazilo o registraciji podjetja ali obrti,
– konkuren~ne cene,
– fiksnost cen,

– pla~ilni pogoji (mo‘nost kompenzacij,
vi{ina avansa).
Ponudbe morajo biti dostavljene do 28.
8. 1995 do 9. ure na naslov: JKP Komunala
Trbovlje, Savinjska c. 11a, Trbovlje.
Odpiranje ponudb bo v prostorih Oddelka za okolje in prostor Ob~ine Trbovlje,
Leninov trg 4, Trbovlje, dne 29. 8. 1995 ob
12. uri.
Ponudniki bodo o izidu nate~aja obve{~eni v 20 dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba, lo~eno za posamezni sklop mora biti v posebnem ovitku zape~atena in ozna~ena: “Ne odpiraj, ponudba za sanacijo
vodovodnega omre`ja Trbovlje”.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na JKP Komunala Trbovlje, tel. {t. 0601/27-820 Princ
Franc.
[t. 93500-1/90
Ob-1920
Na podlagi 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 Trbovlje objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo priklju~itev na vro~evodno
omre‘je v Ob~ini Trbovlje
I. Splo{ni podatki
1. Investitor: Ob~ina Trbovlje, Leninov
trg 4, Trbovlje.
2. Predmet razpisa: izvedba priklju~itve
stanovanjskih objektov na vro~evodno
omre‘je.
3. Lokacija: obmo~je Ob~ine Trbovlje.
4. Obseg, velikosti in vrsta del z okvirno
ceno
Priklju~itve na vro~evodno omre‘je – izvedba primarnih, sekundarnih vodov in
toplotnih postaj:
a) Ulica 1. junija 34, 34a, 34b, okvirna
vrednost 3,500.000 SIT;
b)Ke{etovo 13, 13a, 14, 14a, 15, 15a,
okvirna vrednost 5,500.000 SIT;
c) Ke{etovo 6, 6a, 10, 10a, 11, 11a, okvirna vrednost 6,000.000 SIT;
d) Ke{etovo 1, 3, 12, 12a, okvirna vrednost 6,900.000 SIT;
e) Partizanska cesta 10a, okvirna vrednost 1,800.000 SIT;
f) Cesta Oktobrske revolucije 5, 7, okvirna vrednost 3,700.000 SIT;
g) Novi dom 46, 47, 48, okvirna vrednost 4,400.000 SIT.
Investitor si pridr‘uje pravico dolo~iti
manj{i obseg del od razpisanega glede na
razpolo‘ljiva finan~na sredstva.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva razpisa dalje, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro na Oddelku za
okolje in prostor Ob~ine Trbovlje, Leninov
trg 4.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na osnovi predhodne predlo‘itve dokazila o vpla~ilu 20.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih naka‘ejo na @R {t.
52700-601-14237 pri Agenciji za pla~ilni
promet Trbovlje.
II. Pogoji za udele‘bo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisanih del ali le posamezni del.
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2. Ponudbe morajo biti lo~ene po posameznih to~kah od a) do g).
3. Ponudba mora biti izdelana na na~in,
ki ga dolo~a 12. ~len odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93).
Ponudba bo veljavna, ~e bo vsebovala
naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dovoljenje,
– ponudbeno ceno,
– rok izdelave v koledarskih dneh in terminski plan,
– opcijo ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– garancijske roke za vgrajeno opremo,
naprave in dela,
– ponudbi mora biti prilo‘ena {e naslednja ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik preu~il terenske razmere,
– izjava, da je ponudnik pregledal dokumentacijo in da ima ali nima pripombe,
– referen~na lista.
4. Da ne pride do kasnej{ih nesporazumov mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je prou~il projektno dokumentacijo in da
nanjo nima pripomb. ^e ima pripombe k
projektni dokumentaciji, jih naj ponudnik
napi{e v posebni prilogi.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obve‘e, da bo v primeru
sklenitve pogodbe kot izvajalec izro~il akceptni nalog v vi{ini 10% od vrednosti pogodbenih del, kot garancijo za kakovostno
in pravo~asno izvedbo del.
2. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu z veljavnimi
zakoni, predpisi, standardi, tehni~nimi navodili in normami.
IV. Kon~na dolo~ila
Investitor bo pri izbiri najugodnej{ega
ponudnika upo{teval naslednje kriterije in
merila:
– dokazilo o registraciji podjetja ali obrti,
– konkuren~ne cene,
– fiksnost cen,
– pla~ilni pogoji (mo‘nost kompenzacij,
vi{ina avansa).
Ponudbe morajo biti dostavljene do 28.
8. 1995 do 9. ure na naslov: Ob~ina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje.
Odpiranje ponudb bo v prostorih Oddelka za okolje in prostor Ob~ine Trbovlje,
Leninov trg 4, Trbovlje, dne 29. 8. 1995 ob
9. uri.
Ponudniki bodo o izidu nate~aja obve{~eni v 20 dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba, lo~eno za posamezni sklop mora biti v posebnem ovitku zape~atena in ozna~ena: “Ne odpiraj, ponudba za priklju~itve na vro~evodno omre`je Ob~ine Trbovlje.”
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na oddelku za okolje in prostor Ob~ine Trbovlje, tel.
{t. 0601/22-420, Medved Jo‘e.
Ob-1921
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
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~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 Trbovlje objavlja

Investitor bo pri izbiri najugodnej{ega
ponudnika upo{teval naslednje kriterije in
merila:
– dokazilo o registraciji podjetja ali obrti,
– konkuren~ne cene,
– fiksnost cen,
– pla~ilni pogoji (mo‘nost kompenzacij,
vi{ina avansa).
Ponudbe morajo biti dostavljene do 28.
8. 1995 do 9. ure na naslov: Ob~ina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje.
Odpiranje ponudb bo v prostorih Oddelka
za okolje in prostor Ob~ine Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, dne 29. 8. 1995 ob 8. uri.
Ponudniki bodo o izidu nate~aja obve{~eni v 20 dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba mora biti v posebnem ovitku
zape~atena in ozna~ena: “Ne odpiraj, ponudba za modernizacijo lokalne ceste Lontov`–Kum”.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na oddelku za komunalne zadeve Ob~ine Trbovlje,
tel. {t. 0601/22-420, @nidar{i~ Milan.
Komisija za oddajo del
Ob~ine Trbovlje

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
modernizacijo lokalne ceste
Lontov‘–Kum
I. Splo{ni podatki
1. Investitor: KS Dobovec, Dobovec, Trbovlje.
2. Predmet razpisa: modernizacija lokalne ceste.
3. Lokacija: Lontov‘–Kum, Dobovec,
Trbovlje.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno.
Izdelava spodnjega ustroja, ureditev odvodnavanja in asfaltiranje lokalne ceste
L-7601 Lontov‘–Kum; okvirna vrednost je
20,000.000 SIT.
Investitor si pridr‘uje pravico dolo~iti
manj{i obseg del od razpisanega glede na
razpolo‘ljiva finan~na sredstva.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva razpisa dalje, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro na Oddelku za
okolje in prostor Ob~ine Trbovlje, Leninov
trg 4.
II. Pogoji za udele‘bo
1. Ponudnik mora ponuditi izvedbo vseh
razpisanih del v celoti.
2. Ponudba mora biti izdelana na na~in,
ki ga dolo~a 12. ~len odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93).
Ponudba bo veljavna, ~e bo vsebovala
naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– ponudbeno ceno,
– rok izdelave v koledarskih dneh in terminski plan,
– opcijo ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– garancijske roke za vgrajeno opremo,
naprave in dela,
– ponudbi mora biti prilo‘ena {e naslednja ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik preu~il terenske razmere,
– izjava, da je ponudnik pregledal dokumentacijo in da ima ali nima pripombe,
– referen~na lista.
4. Da ne pride do kasnej{ih nesporazumov mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je prou~il projektno dokumentacijo in da
nanjo nima pripomb. ^e ima pripombe k
projektni dokumentaciji, jih naj ponudnik
napi{e v posebni prilogi.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obve‘e, da bo v primeru
sklenitve pogodbe kot izvajalec izro~il akceptni nalog v vi{ini 10% od vrednosti pogodbenih del, kot garancijo za kakovostno
in pravo~asno izvedbo del.
2. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu z veljavnimi
zakoni, predpisi, standardi, tehni~nimi navodili in normami.
IV. Kon~na dolo~ila

[t. 2626/95
Ob-1922
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il
(Ur. l. RS, {t. 28/93) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
konservatorskih del na objektu p.c. sv.
Jurija v Legnu pri Slovenj Gradcu
A. Splo{ni pogoji
1. Naro~nik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dedi{~ine Maribor.
2. Predmet razpisa: gradbeno konservatorska dela.
3. Dvig razpisne dokumentacije: v roku
osem dni po objavi v Uradnem listu RS, na
sede‘u zavoda (informacije po telefonu
062/211-385, int. 226) ob predlo‘itvi pooblastila v dveh izvodih.
4. Vsebina javnega razpisa: p.c. sv. Jurija v Legnu, betonerska, zidarska, tesarska,
krovska in kleparska dela.
5. Rok pri~etka in dokon~anja del: po
dogovoru.
6. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe: reference pri sorodnih delih, ponudbena
cena, roki, avansi.
7. Rok za oddajo ponudb: 15. dan, {teto
vklju~no z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, do 10. ure.
8. Odpiranje ponudb bo 15. dan, {teto
vklju~no z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, ob 10. uri na sede‘u
zavoda.
B. Razpisni pogoji
1. Ponudba mora vsebovati vse elemente
12. ~lena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur.
l. RS, {t. 28/93).
2. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – konservatorska
dela na objektu: p.c. sv. Jurija v Legnu pri
Slovenj Gradcu” je potrebno dostaviti v zape~ateni ovojnici do 10. ure, 15. dne, {teto
vklju~no z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, na naslov Zavod za
varstvo naravne in kulturne dedi{~ine Maribor, Slom{kov trg 6, Maribor.
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3. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu javnega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.
4. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na sede‘u Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dedi{~ine Maribor, Slom{kov trg 6, Maribor.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dedi{~ine
Maribor
[t. 012-8/95
Ob-1923
Ob~ina Gornji Grad na podlagi sklepa
10. seje ob~inskega sveta z dne 21. 7. 1995
in 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 modernizacijo krajevne ceste v
Florjan pri Gornjem Gradu – odsek od
Zavr{ke kapele do @a~ke lipe
1. Predmet razpisa je izbor izvajalca in
oddaja del za modernizcijo ceste v Florjan
pri Gornjem Gradu – Odsek od Zavr{ke kapele do @a~ke lipe.
2. Orientacijska vrednost del po projektantskem predra~unu je 23,000.000 SIT.
3. Predvideni pri~etek del je september
1995.
4. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika bodo: ponudbena cena, pla~ilni pogoji, reference na dosedanjih delih in ostale
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik in bi lahko
bistveno vplivale na izvedbo del. Posebej
naj ponudnik navede mo‘nost in ~as delnega odloga pla~ila.
5. Ponudbe morajo vsebovati vse sestavine iz 12. ~lena citirane odredbe.
6. Razpisana dokumentacija je na voljo
na Ob~ini Gornji Grad, Attemsov trg 3, vsak
delovni dan od 4. 8. 1995 naprej. Interesenti
jo lahko dvignejo na osnovi potrdila o vpla~ilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih
ponudnik naka‘e na `iro ra~un {tevilka
52810-630-10105.
Vsa potrebna pojasnila v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo po telefonu na
{tevilki 063/843-068 – Frnc Pozni~.
7. Kompletne ponudbe v zape~atenih kuvertah z oznako “Ponudba za modernizacijo
ceste v Florjan – Ne odpiraj!” morajo ponudniki oddati najkasneje do 22. 8. 1995 do
11. ure na naslov Ob~ina Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad.
8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob~ine Gornji Grad, isti dan ob 12. uri.
Ob~ina Gornji Grad
Ob-1924
Javni razpis
za dobavo in monta‘o notranje opreme
pri preureditvi in gradnji prizidka v
Zdravstvenem domu v Tolminu
1. Predmet razpisa sta dobava in monta‘a notranje opreme pri obnovi in dozidavi
objekta Zdravstveni dom v Tolminu.
2. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v 5 dneh po objavi v Uradnem listu RS, na UPI, d.o.o., Tolmin, Tumov drevored 15, Tolmin.
3. Orientacijska vrednost opreme in
monta‘e je 5,000.000 SIT.
4. Rok za dobavo in monta‘o opreme je
25. 9. 1995.
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5. Merila za izbiro ponudnika:
a) cena,
b) pla~ilni pogoji,
c) rok za dobavo in monta‘o,
d) kompletnost ponujenih del,
e) reference ponudnika.
6. Ponudbo je treba dostaviti v zape~ateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za Zdravstveni dom – oprema” v roku 10
dni od objave v Uradnem listu na naslov
UPI, d.o.o., Tolmin, Tumov drevored 15,
Tolmin.
7. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
kot je rok za oddajo ponudbe v prostorih
UPI, d.o.o., Tolmin, Tumov drevored 15,
Tolmin.
8. Ponudniki bodo o izbiri obve{~eni v 3
dneh od dneva odpiranja ponudb.
Zdravstveni dom Tolmin

8. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu javnega razpisa v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Mestna ob~ina
Novo mesto

[t. 20-179/95
Ob-1925
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) Mestna
ob~ina Novo mesto objavlja
javni razpis
za oddajo del: izdelava 4-steznega
keglji{~a “Pri vodnjaku” v Novem mestu
1. Investitor razpisanih del je Mestna ob~ina Novo mesto.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.
3. Razpisno dokumentacijo dobite na
Mestni ob~ini Novo mesto, Sekretariatu za
kulturo, {port in mladino, Seidlova cesta 1,
Novo mesto (soba {t. 58) tel. 068/321-267,
takoj po objavi javnega razpisa in sicer vsak
dan od 8. do 14. ure.
4. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– reference,
– strokovna usposobljenost,
– konkuren~nost cene,
– rok izvedbe.
5. Ponudba mora biti sestavljena skladno z dolo~ili 12. ~lena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94), po
sistemu klju~ v roke.
6. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan
do 12. ure od dneva objave razpisa na Mestni ob~ini Novo mesto, Sekretariat za kulturo, {port in mladino, Seidlova cesta 1, Novo
mesto.
Ponudba se odda v zape~ateni kuverti z
oznako: “Ne odpiraj, ponudba za izdelavo
4-steznega keglji{~a “Pri vodnjaku” v Novem mestu”.
Odpiranje ponudb je javno in bo naslednji delovni dan po prispetju ponudb ob 12.
uri v prostorih Mestne ob~ine Novo mesto,
Seidlova ceta 1, Novo mesto, soba {t. 67/II.
^e se izte~e rok oddaje ponudb oziroma
dan za odpiranje ponudb na dela prost dan,
se {teje za oddajo ponudbe in ~as odpiranja
ponudb, prvi naslednji delovni dan.
7. Investitor si pridr‘uje pravico, da v
primeru pomanjkanja finan~nih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo del glede na finan~no sposobnost.

Ob-1926
Na podlagi odredbe o pogojih in na~inu
javnega razpisa za oddajo dolo~enih del, ki
se financirajo iz prora~una Republike Slovnije (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94), objavlja
Ob~ina Jesenice
javni razpis
za izbiro izvajalca za prenovo in
pove~avo Osnovne {ole Pre‘ihovega
Voranca na Jesenicah
1. Predmet razpisa je izvajanje gradbenih, obrtni{kih in instalacijskih del, ter zunanje ureditve na prenovi in pove~avi Osnovne {ole Pre‘ihovega Voranca na Jesenicah.
2. Orientacijska vrednost del:
I. faza: 157,000.000 SIT,
II. faza: 65,000.000 SIT.
3. Predvideni rok pri~etka in dokon~anja
del:
I. faza: pri~etek del 15. 9. 1995, dokon~anje del 1. 4. 1996,
II. faza: pri~etek del 1. 4. 1996, dokon~anje del 30. 8. 1996.
4. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– reference,
– kadri,
– cena,
– boniteta.
5. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – ponudba za izbiro izvajalca gradbenih, obrtni{kih in instalacijskih del Osnovne {ole
Pre`ihovega Voranca na Jesenicah” je treba
dostaviti v zape~ateni kuverti v 30 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, na naslov: Stnaovanjsko podjetje Dominvest Jesenice, p.o., Pod gozdom {t. 2, Jesenice.
6. Za pravo~asno poslane ponudbe se {tejejo ponudbe, katere pridejo na naslov pod
5. to~ko tega razpisa 30. dan od objave v
Uradnem listu RS, do 12. ure.
V primeru, da je 30. dan objave sobota,
nedelja ali praznik, se {teje naslednji delovni dan do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo isti dan, kot je
dolo~eno pod 6. to~ko tega razpisa, ob 12.15
v prostorih Stanovanjskega podjetja Dominvest Jesenice, Pod gozdom 2, Jesenice.
O izbiri najugodnej{ega ponudnika bo
udele‘ence razpisna komisija obvestila v 15
dneh po odpiranju ponudb.
8. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji, idejnimi osnutki in vsemi ostalimi
podatki lahko ponudniki dobijo od dneva
objave tega razpisa do vklju~no 15. dneva
po objavi vsak delovni dan od 9. do 12. ure
v prostorih Stanovanjskega podjetja Dominvest Jesenice, Pod gozdom 2, Jesenice pri
kontaktni osebi Grozina Nevenki, gr. teh.,
tel. 81-355 ob dokazilu pla~ila 50.000 SIT
nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik naka‘e na ‘iro ra~un {t. 51530-601-13474.
9. Ponudbi mora biti poleg elementov,
dokazil in podatkov iz 12. ~lena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in
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19/94) prilo‘eno tudi dokazilo o registraciji
podjetja za dejavnost, katera je predmet tega razpisa, ne starej{e od 30 dni ter dokazilo
o likvidni sposobnosti podjetja, dru‘be,
podpisani razpisni pogoji in izjavo, da bo te
pogoje upo{teval pri sklepanju pogodbe.
10. Nepravo~asno poslane in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila pri odpiranju
ponudb in jih ne bo obravnavala.
11. Predstavniki ponudnikov, kateri prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo imeti
ustrezno pooblastilo, ~e jih ne zastopa oseba, poobla{~ena v registraciji podjetja –
dru‘be.
Ob~ina Jesenice po pooblastilu
Osnovna {ola Pre‘ihovega Voranca
Jesenice
[t. 403-355/94-14
Ob-1927
Na podlagi dolo~il zakona o graditvi objektov (Ur. list 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: Izgradnja plinovoda v
Dravski ulici, Vo{njakovi ulici in na
Minoritskem trgu na Ptuju
A. Splo{ni podatki
1. Investitor: Mestna ob~ina Ptuj, Ptuj,
Mestni trg 1.
2. Projektantska organizacija: Projektain‘eniring Ptuj, d.d., Trstenjakova ulica 2,
Ptuj.
3. Predmet nate~aja:
– izvedba plinovoda (gradbena in strojna dela) v Dravski in Vo{njakovi ulici ter
Minoritskem trgu na Ptuju:
DN 200; 1 = 208 m,
DN 150; 1 = 148 m,
DN 50; 1 = 4 m.
4. Lokacija: Ptuj, Dravska in Vo{njakova ulica ter Minoritski trg.
5. Predvidena vrednost je ca. 6,000.000
SIT.
6. Rok: predviden za~etek del je 1. 9.
1995, dokon~anje pa 15. 10. 1995.
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) registracijo 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
oziroma igradnja po sistemu “klju~ v roke”
in odpoved 637. ~lena ZOR,
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,
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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 s ~im ni‘jim avansom,
– dalj{i garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji:
Ponudbo v zape~ateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo plinovoda
na Ptuju” je potrebno dostaviti v 20 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.
Podpis del, ostale informacije v zvezi z
razpisom so na voljo na oddelku tel.
062/772-861 (Purg Tone).
Odpiranje ponudb bo isti dan ob 13. 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.

rali stro{ke za ureditev deponije in gradbi{~a,
g) izjavo, da bo izvajalec zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo {kodo
tudi proti tretji osebi,
h) 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, fiksna cena,
– ugodnej{i finan~ni pogoji pla~il (brez
avansa),
– dalj{i garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji:
Ponudbo v zape~ateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj! EKO tehnolo{ka sanacija odlagali{~a komunalnih odpadkov v Brstju – III.
faza,” je potrebno dostaviti v dvajsetih dneh
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
Oddelek za okolje, prostor in gospodrsko infrastrukturo, Mestni trg 1, Ptuj, do 12. ure.
Podpis del, projekti na vpogled in ostale
informacije v zvezi z razpisom so na voljo
na oddelku tel. 772-861 (Purg Tone).
Odpiranje ponudb bo isti dan ob 13. uri v
sejni sobi Mestne ob~ine Ptuj.
O izbiri najugodnej{ega ponudnika bo
vse udele‘ence razpisa komisija obvestila v
5 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna ob~ina Ptuj

[t. 403-158/95-60
Ob-1928
Na podlagi dolo~il zakona o graditvi objektov (Ur. list 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: EKO – tehnolo{ka
sanacija odlagali{~a komunalnih
odpadkov Brstje Ptuj III. faza
A. Splo{ni podatki
1. Investitor: Mestna ob~ina Ptuj, Ptuj,
Mestni trg 1.
2. Projektantska organizacija: Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor, Glavni
trg 19/c.
3. Predmet nate~aja:
– sanacija opu{~enega dela deponije,
– ureditev asfaltne povr{ine za javno parkiri{~e v okviru rekultivacije in tesnitve povr{ine zaklju~nega dela deponije.
4. Lokacija: Dornavska cesta naselje
Brstje.
5. Predvidena vrednost je ca. 51,000.000
SIT.
6. Rok: predviden za~etek del je 1. 10.
1995, dokon~anje do 31. 12. 1995.
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) registracijo za dejavnost, vklju~no z
odlo~bo dejavnosti,
b) reference za tovrstna dela,
c) podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo
razpisanih del,
d) dokaze o solventnosti dru‘be,
e) predlog pogodbe z varianto fiksnih
cen in obra~unom del po dejanskih izmerah,
f) izjavo, da so prou~ili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-

[t. 24/95
Ob-1929
Ob~ina Radenci objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega izvajalca za
modernizacijo krajevnih cest na
obmo~ju Ob~ine Radenci
1. Predmet razpisa: modernizacija krajevnih cest na obmo~ju Ob~ine Radenci, in
sicer naslednji odseki:
– krajevna cesta Ra~ki vrh,
– krajevna cesta Kocjan,
– krajevna cesta Prisojna ulica, Radenci.
2. Orientacijska
vrednost
del
je
27,000.000 SIT.
3. Rok dokon~anja del je 45 dni od dneva sklenitve pogodbe.
4. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so naslednja:
– celovitost vsebine ponudbe,
– reference in strokovna usposobljenost
ponudnika,
– pla~ilni pogoji in cene,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, katere nudi ponudnik
naro~niku.
5. K ponudbi mora ponudnik predlo‘iti
izjavo, da je seznanjen s projektno nalogo
in obsegom del, ter da jih je sposoben izvesti v navedenih rokih.
6. Razpisna dokumentacija s projektno
nalogo je na razpolago na sede‘u Ob~ine
Radenci, Radgonska c. 9, vsak dan od 8. do
13. ure (proti pla~ilu materialnih stro{kov),
kjer ponudniki dobijo projektno nalogo in
vse ostale informacije 5 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

[t. 45 – 4. VIII. 1995
7. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. ~lenom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur.
l. RS, {t. 28/93 in 19/94) in mora vsebovati
naslednje elemente:
7.1 Firmo, oziroma ime ponudnika;
7.2 Dokazilo o registraciji;
7.3 Zahtevane reference;
7.4 Ponudbeni predra~un s prilogami:
– predra~un del,
– dele‘ stro{kov in navedbo eventualnih
podzivajalcev,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamika pla~il po ponudbi, v povezavi s terminskim planom;
7.5 Dinamika realizacije ponudbe po postakah – terminski plan del;
7.6 Na~in obra~unavanja del;
7.7 Na~in zavarovanja izpolnitve obveznosti, oziroma jamstvo;
7.8 Ugodnsti, katere nudi ponudnik naro~niku;
7.9 Navedbo poobla{~ene osebe ponudnika.
8. Investitor si pridr‘uje pravico oddati
posamezne odseke razli~nim izvajalcem in
pravico, da bo oddal dela v izvedbo fazno z
ozirom na razpolo‘ljiva sredstva.
9. Ponudbe se lahko predlo‘ijo do 24. 8.
1995, do 12. ure, na naslov: Ob~ina Radenci, Radgonska c. 9, Radenci.
Ponudbe se oddajo v zape~ateni kuverti,
z oznako “Ponudba za modernizacijo krajevnih cest na obmo~ju Ob~ine Radenci –
Ne odpiraj!”
10. Javno odpiranje ponudb bo 25. 8.
1995, ob 12. uri, v prostorih Ob~ine Radenci. Nepopolne ponudbe bodo izlo~ene.
11. O izbiri ponudnika bodo ponudniki
obve{~eni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Ob~ina Radenci
[t. 1/95
Ob-1930
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naro~il (Ur.
l. RS, {t. 28/93 in 19/94) Ob~ina @alec, Ul.
Savinjske ~ete 5, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo toplovoda
v mestu @alec
1. Naro~nik: Ob~ina @alec.
2. Predmet razpisa: sanacija toplovoda v
mestu @alec od kotlovnice do hotela, osnovne {ole in kulturnega doma.
3. Rok izvedbe: avgust-september 1995.
4. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponudbena cena in pla~ilni pogoji,
– rok izvedbe.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo ob predlo‘itvi dokazila o vpla~ilu 2.000 SIT na @R prora~una Ob~ine @alec {t. 50750-630-10238 vsak delavnik med
8. in 10. uro na SIPRO, d.o.o., @alec, pri
Prislan Zlatku, ali pa dobijo informacije po
tel. 063/713-121.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprti kuverti v 10 dneh po objavi do 12. ure
na naslov: Ob~ina @alec, Ul. Savinjske ~ete
5, @alec s pripisom: za sanacijo toplovoda.

[t. 45 – 4. VIII. 1995
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7. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
12. ~lenom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa (Ur. l. RS, {t. 28/93 in
19/94).
8. Javno odpiranje ponudb bo drugi delovni dan po roku za oddajo ponudb ob 8.
uri v sejni sobi Ob~ine @alec, {t. 11/I.
9. Naro~nik si pridru‘uje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe.
Ob~ina @alec

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
modernizacijo lokalne ceste L 41-5009
Planina-Laze
1. Investitor razpisanih del je Ob~ina Postojna, Postojna, Ljubljanska 4.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 21,500.000 SIT.
3. Razpisno dokumentacijo in morebitna
dodatna pojasnila prejmejo ponudniki pri
strokovni slu‘bi za komunalno in cestno
gospodarstvo Ob~ine Postojne – Fon Ivan,
soba {t. 34, tel. 067/21-064 takoj po objavi
javnega razpisa, in sicer vsak ponedeljek in
sredo v ~asu uradnih ur za stranke.
Ponudniki se morajo ob dvigu dokumentacije izkazati z dokazilom o vpla~ilu 2.000
SIT na @R 52200-630-61215 (Prora~un Ob~ine Postojna – javni razpis – Modernizacija LC 41-5009).
4. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so: reference, dokazila o strokovni
usposobljenosti, vi{ina ponudbe, rok izvedbe, garancijski roki, kreditiranje razpisanih
del ter druge pomembne ugodnosti.
Opcija ponudbe mora biti vsaj 30 dni.
5. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis
– Modernizacija LC 41-5009” na naslov:
Ob~ina Postojna, Postojna, Ljubljanska 4.
6. Ponudba mora biti sestavljena skladno z dolo~ili 12. ~lena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93).
7. Ponudbe bomo odpirali tretji dan po
preteku roka za oddajo ponudb s pri~etkom
ob 12. uri v sejni sobi Ob~ine Postojna v
Postojni, Ljubljanska 4.
8. Investitor oziroma uporabnik si pridr‘uje pravico, da v primeru pomanjkanja finan~nih sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za
sporazumno dogovorjeno fazo del glede na
finan~no sposobnost.
9. Najni‘ja ponudba ne pomeni glavni
razlog za izbiro najugodnej{ega ponudnika.
10. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu
javnega razpisa v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Ob~ina Postojna

Ob-1931
Ob~ina Postojna objavlja na podlagi dolo~il odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izgradnjo oziroma dokon~anje izgradnje
2. dela II. etape “Vodovoda Podgora”
(Bukovje–Gorenje)
1. Investitor razpisanih del je Ob~ina Postojna, Postojna, Ljubljanska 4.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 77,000.000 SIT.
3. Razpisno dokumentacijo in morebitna
dodatna pojasnila prejmejo ponudniki pri
strokovni slu‘bi za komunalno in cestno
gospodarstvo Ob~ine Postojna – Fon Ivan,
soba {t. 34, tel. 067/21-064 takoj po objavi
javnega razpisa, in sicer vsak ponedeljek in
sredo v ~asu uradnih ur za stranke.
Ponudniki se morajo ob dvigu dokumentacije izkazati z dokazilom o vpla~ilu 5.000
SIT na @R 52200-630-61215 (Prora~un Ob~ine Postojna – javni razpis – Vodovod Podgora).
4. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so: reference, dokazila o strokovni
usposobljenosti, vi{ina ponudbe, rok izvedbe, garancijski roki, kreditiranje razpisanih
del ter druge pomembne ugodnosti.
Opcija ponudbe mora biti vsaj 30 dni.
5. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis
– Vodovod Podgora” na naslov: Ob~ina Postojna, Postojna, Ljubljanska 4.
6. Ponudba mora biti sestavljena skladno z dolo~ili 12. ~lena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93).
7. Ponudbe bomo odpirali tretji dan po
preteku roka za oddajo ponudb s pri~etkom
ob 12. uri v sejni sobi Ob~ine Postojna v
Postojni, Ljubljanska 4.
8. Investitor oziroma uporabnik si pridr‘uje pravico, da v primeru pomanjkanja finan~nih sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za
sporazumno dogovorjeno fazo del glede na
finan~no sposobnost.
9. Najni‘ja ponudba ne pomeni glavni
razlog za izbiro najugodnej{ega ponudnika.
10. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu
javnega razpisa v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Ob-1932
Ob~ina Postojna objavlja na podlagi dolo~il odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93 in 19/94)

[t. 4.4.1.2. 3120/95
Ob-1933
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93), Slovenske ‘eleznice, d.d., objavljajo
javni razpis
za nakup materiala za redno
vzdr‘evanje zgornjega ustroja
1. Kupec: Slovenske ‘eleznice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 11.
2. Predmet razpisa: mast za mazanje
kretnic.
3. Specifikacija in koli~ina
A. 1000 kg masti za mazanje kretnic
Karakteristike:
– obstojna,
– u~inkovita v ekstremnih pogojih,
– odporna na izpiranje in atmosferilije,
– odporna na tla~ne obremenitve,
– okolju prijazna mast ne sme vezati prahu, kovinskih delov in drugih ne~isto~.
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4. Orientacijska vrednost naro~ila zna{a
4,100.000 SIT.
5. Veljavnost ponudbe je 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Dobava na odpoklic
1000 kg mese~no, po dispoziciji naro~nika.
6. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe so:
– fiksne cene v SIT,
– na~in pla~ila,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– reference,
– dodatne ugodnosti.
Ponudniki opremijo ponudbo v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il, s prospekti
in tehni~nimi karakteristikami.
Za dobro izvedbo pogodbo bo naro~nik
zahteval zavarovanje z ban~no garancijo v
vi{ini 10% od vrednosti pogodbe, po podpisu pogodbe, z veljavnostjo 60 dni po izvr{eni dobavi.
7. Ponudniki morajo poslati ponudbe v
zaprti ovojnici z navedbo “Javni razpis –
mast – 95 – Ne odpiraj” na naslov: Slovenske `eleznice, d.d., materialno poslovanje,
Trg OF 7, Ljubljana.
Na ovojnici mora biti to~en naslov ponudnika. Nepravilno opremljene ovojnice
bomo vrnili ponudniku. Za pravo~asno prispelo ponudbo se {teje tista ponudba, ki bo
prispela na navedeni naslov dvajseti dan do
14. ure po objavi v Uradnem listu RS.
8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan v prostorih Slovenskih ‘eleznic, Kolodvorska 11, Ljubljana, ob 10. uri.
Predstavniki ponudnikov se na odpiranju izka‘ejo s pismenim pooblastilom.
O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v 15
dneh po javnem odpiranju ponudb. Naro~nik si pridr‘uje pravico, da izbire ne izvr{i.
9. Dodatne informacije dobijo zainteresirani na tel. 13-13-144 int. 21 63, Frank
Mi{eti~ dipl. in‘.
Slovenske ‘eleznice, d.d.
[t. 2.0. 5132/95
Ob-1934
Na podlagi dolo~il zakona o izvr{evanju
prora~una 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
1. Investitor: Slovenske ‘eleznice Ljubljana, d.d., Ljubljana, Kolodvorska ul. 11.
2. Predmet razpisa: zamenjava mostovnih pragov na mostu ~ez reko Muro v km
28+564 proge Ormo‘–Murska Sobota.
3. ^as izvajanja del: september, oktober
1995.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predlo‘itvi potrdila prevzamejo na
S@ Ljubljana, Sekciji za vzdr‘evanje prog
Maribor, Valvasorjeva 19, pri in‘. Divjaku
po predhodnem telefonskem dogovoru, tel.
062/31-993 ali 26-151 int. 304, ali 460, od
objave do 18. 8. 1995. Kupnino za razpisno
dokumentacijo v vrednosti 3.000 SIT naj
ponudniki naka‘ejo na ‘iro ra~un S@
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Ljubljana
–
Infrastruktura,
{t.
50100-601-5014744.
6. Ogled objekta je mogo~ po predhodnem telefonskem dogovoru.
7. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– kraj{e ovire v ‘elezni{kem prometu,
– bolj{e reference pri podobnih delih,
– ugodnej{e finan~ne pogoje,
– kraj{i rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naro~niku.
8. Rok za oddajo ponudb je 21. 8. 1995
do 13. ure v tajni{tvu Sekcije za vzdr‘evanje prog Maribor, Valvasorjeva 19.
9. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 21. avgusta 1995 ob 13.30 v prostorih
Sekcije za vzdr‘evanje prog Maribor, Valvasorjeva 19.
10. Obvestilo o izboru: o izboru bodo
ponudniki pisno obve{~eni v roku 30 dni po
javnem odpiranju ponudb.
Slovenske ‘eleznice, d.d.,
Ljubljana, Infrastruktura

1. Naro~nik: VVO Jesenice.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnej{ih
ponudnikov za odstranitev obstoje~e ograje, kompletna postavitev nove ograje.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
zna{a 4,000.000 SIT.
4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbena cena,
– seznam tehni~nega osebja, ki bo odgovoren za izvedbo del.
5. Merila za najugodnej{ega ponudnika:
– popolnost in preglednost ponudbe,
– reference,
– cene,
– strokovna usposobljenost izvajalca.
6. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, na
naslov VVO Jesenice, c. C. Tav~arja 21,
Jesenice.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah, z oznako “Za razpisno komisijo”.
8. Vsa dodatna pojasnila in dokumentacijo je mogo~e dobiti v VVO Jesenice, c. C.
Tav~arja 21, tel. 064/860-017.
9. Komisijsko odpiranje ponudb bo v
prostorih VVO Jesenice, c. C. Tav~arja 21,
naslednji dan po zaklju~ku javnega razpisa.
10. Ponudniki bodo obve{~eni o rezultatu izbire v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
VVO Jesenice

Ob-1935
Na podlagi nalog iz 3. ~lena zakona o
dru‘bi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. list RS, {t. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za vzdr‘evanje avtocest, p.o., po pooblastilu Dru‘be za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in tehni~nih nalog pri gradnji in vzdr‘evanju objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: dobava in monta‘a
opreme za cestnino za AC bazo Postojna
Orientacijska vrednost je 5,790.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na Upravi Podjetja za
vzdr‘evanje avtocest, Ljubljana, Gri~ 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 7. 8. 1995
od 9. do 12. ure ali kasneje po dogovoru.
Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so cena, rok dobave, reference o kvaliteti materiala in pla~ilni pogoji.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 16. 8. 1995 do 11.30 v tajni{tvu
(soba 308) Podjetja za vzdr‘evanje avtocest, Ljubljana, Gri~ 54. Ponudba mora biti
zape~atena in ozna~ena: “Ne odpiraj, ponudba za dobavo opreme za cestnino za AC
bazo Postojna.”
Ponovno javno odpiranje ponudb bo dne
16. 8. 1995 ob 12. uri v prostorih Podjetja
za vzdr‘evanje avtocest, Ljubljana, Gri~ 54.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Avtocesta, Ljubljana
Ob-1955
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice, c. C. Tav~arja 21, Jesenice objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo ograje
v VVE A. Ocepek, c. C. Tav~arja 3/a,
Jesenice

Ob-1957
Ob~ina @iri objavlja javni razpis za oddajo javnih naro~il
javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih in ostalih
del gradnje kanalizacije s ~rpali{~em v
@ireh
A. Splo{ni pogoji razpisa
1. Investitor: Ob~ina @iri.
2. Predmet razpisa: izgradnja kanalizacije Stare @iri s ~rpali{~em in kanalizacije
ter obnova vodovoda v Plastuhovo grapo z
ureditvijo ceste v prvotno stanje.
3. Nosilec kompletne ponudbe ali posameznih vrst del je lahko le registriran in
usposobljen izvajalec gradbenih del, v sodelovanju s kooperantom za elektroinstalacijska in ostala dela.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
zna{a ca.:
– kanalizacija s ~rpali{~em Stare @iri ca.
48 mio SIT; od tega etapa 1995/96 ca. 70%,
– objekti in naprave v Plastuhovo grapo
1995/997 ca. 30 mio SIT.
5. Rok preureditve etape 1995/96 je 15.
6. 1996, etapa 95/97 pa 15. 6. 1997.
6. Merila za izbiro: najugodnej{e ponudbe bomo izbrali po kriteriju najugodnej{e
cene za vsa dela skupaj oziroma lo~eno za
posamezna dela oziroma etapo; kompleksne analize cene in pla~ilnih pogojev ter
referenc in opravilne sposobnosti ponudbe.
7. Razpisna dokumentacija: detajlne pogoje razpisa in popis del dobite na Ob~ini
@iri (pred obiskom telefonska najava).
8. Rok in na~in oddaje ponudbe: ponudbe sprejemamo v tajni{tvu Ob~ine @iri, z
dospelostjo najkasneje do 25. 8. 1995 do
10. ure.
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Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z
oznako: Ne odpiraj – ponudba kanalizacija
in naslov ponudnika.
9. Javno odpiranje ponudb bo isti dan tj.
25. 8. 1995 ob 10.15 v prostorih Ob~ine
@iri.
Vse informacije dobite na Ob~ini @iri.
Ob~ina @iri
[t. 09-23(1)/30-95
Ob-1958
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
Moravske Toplice objavlja
javni razpis
za oddajo del: sanacija plazu na
neprevozni cesti Vu~ja Gomila II.
1. Naro~nik: Ob~ina Moravske Toplice.
2. Predmet razpisa: sanacija plazu v dol‘ini ca. 75 m na krajevni na novo zgrajeni
cesti v Vu~ji Gomili.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 12,000.000 SIT.
4. Predvideni za~etek del je takoj po
sklenitvi pogodbe, dokon~anje pa v 30 koledarskih dneh, vendar najpozneje do 15.
oktobra 1995.
5. Merila za izbor najugodnej{ega ponudnika:
– reference pri podobnih sanacijah,
– konkuren~nost in fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancija,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Ponudba mora biti sestavljena skladno z dolo~ili 12. ~lena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93).
7. Rok za dostavo ponudb je 15. avgust
1995. Razpisna komisija bo ponudbe javno
odprla 17. avgusta 1995 ob 12. uri v prostorih Urada Ob~ine Moravske Toplice, Kranj~eva 12 v Moravskih Toplicah.
8. Zape~atene in vidno ozna~ene ponudbe z naslovom “Ne odpiraj – ponudba –
sanacija plazu Vu~ja Gomila II., morajo biti
poslane na naslov Ob~ina Moravske Toplice – komisija za razpis, Kranj~eva 12, Moravske Toplice, Martjanci.
9. Z izbranim ponudnikom bo pogodba
sklenjena v roku 10 dni od prejema obvestila o izbiri.
10. Vsi ponudniki bodo obve{~eni o izidu razpisa v 8 dneh od odpiranja ponudb.
11. Kolikor izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe brez utemeljenega razloga oziroma v pogodbenem roku ne pri~ne z izvedbo
del, lahko komisija dolo~i drugega najbolj{ega ponudnika iz razpisa in z njim sklene
pogodbo o izvajanju del.
12. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo na Uradu Ob~ine Moravske Toplice, Kranj~eva 12, Moravske Toplice.
Ob~ina Moravske Toplice
Ob-1961
Opera in balet SNG Ljubljana, @upan~i~eva 1, objavlja na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93)
javni razpis
1. Predmet razpisa je dobava opreme s podro~ja razsvetljave, tona, odra ter avditorija.
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2. Predviden rok za izvr{itev del je do
konca avgusta 1995.
3. Ponudba mora vsebovati: ime in naziv
firme, specifikacijo vseh elementov s cenami, referen~no listo, ugodnosti po svoji presoji, dobavni in garancijski rok, odzivni ~as
v primeru okvar, kon~no ceno in ugodnosti,
katere nudi dobavitelj, pogoji pla~ila in vzorec pogodbe.
4. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so: celovitost ponudbe, tehnolo{ka
ocena ponujene opreme, reference ponudnika, garancijska doba, ponujena cena in pla~ilni pogoji.
5. Rok za oddajo pisnih ponudb je 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS na naslov
SNG Opera in balet Ljubljana, @upan~i~eva
1, Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
nabavo opreme”.
6. Model za opremo, navedeno pod to~ko “N”, bo na ogled pri vratarju na slu`benem vhodu SNG Opere in baleta Ljubljana,
@upan~i~eva 1, od 8. do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo 16. 8. 1995 ob
11. uri v SNG Operi in baletu Ljubljana,
@upan~i~eva 1.
8. Ponudniki bodo o izbiri obve{~eni 4
dni po odpiranju ponudb.
9. Okvirna
vrednost
opreme
je
20,000.000 SIT.
SNG Opera in balet Ljubljana
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[t. 50/1995
Ob-1962
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il
(Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) Kmetijski
kombinat Ptuj objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca del za posodobitev
vodenja proizvodnje v Tovarni mo~nih
krmil, Dra‘enci pri Ptuju
1. Naro~nik: Kmetijski kombinat Ptuj,
p.o., Ptuj, Muzejski trg 2.
2. Predmet razpisa: izvedba posodobitve
vodenja proizvodnje krmil, ki obsega:
– izgradnjo lokalne ra~unalni{ke mre‘e,
s povezavo na poslovni ra~unalnik podjetja
in farmo pra{i~ev,
– zamenjavo ra~unalni{ke opreme z novo,
– izdelavo programske opreme,
– nabavo mersko-regulacijske elektroopreme,
– izvedbo elektroinstalacijskih del z dobavo elektroopreme,
– izvedba izobra‘evanja kadrov naro~nika za upravljanje in vzdr‘evanje sistema.
3. Dvig razpisne dokumentacije: na sede‘u Tovarne mo‘nih krmil, Dra‘enci 10/c,
Ptuj (informacije po tel. 062/773-141, Danilovi~) do 24. 8. 1995.
4. Predvidena vrednost del je 850.000
DEM v tolarski protivrednosti.
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5. Lokacija objekta je Dra‘enci 10/c,
Ptuj.
6. Rok pri~etka in dokon~anja del:
– za~etek september 1995,
– zaklju~ek januar 1996.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in dokaz o registraciji ponudnika za opravljanje razpisanih del,
– reference ponudnika,
– vse elemente po razpisni dokumentaciji.
8. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– vsebina, cena, rok in strokovna usposobljenost.
9. Rok za oddajo ponudb je 31. 8. 1995.
10. Ponudniki bodo pisno obve{~eni o
izboru najugodnej{ega ponudnika do 10. 9.
1995.
Kmetijski kombinat Ptuj
Ob-1963
Na podlagi 38. ~lena zakona o izvr{evanju prora~una Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, {t. 26/94) in 33. ~lena
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in 19/94) Ob~ina [kofja Loka
objavlja
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javni razpis
za izbiro izvajalcev investicijsko
vzdr‘evalnih del na objektih dru‘benih
dejavnosti v Ob~ini [kofja Loka po
programu za leto 1995
1. Investitor: Ob~ina [kofja Loka.
2. Predmet razpisa so investicijsko vzdr‘evalna dela na objektih dru‘benih dejavnosti v Ob~ini [kofja Loka:
2.1 Rekonstrukcija kotlovnice na ogrevanje s plinom v VVE ^ebelica-Novi svet,
2.2 Rekonstrukcija kotlovnice na ogrevanje s plinom v VVE Najdihojca-Podlubnik,
2.3 Rekonstrukcija kotlovnice na kurilno olje v P[ Bukov{~ica.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
zna{a:
– za 2.1: 3,100.000 SIT,
– za 2.2: 4,000.000 SIT,
– za 2.3: 1,500.000 SIT.
4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena,
– seznam tehni~nega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del,
– sodno registracijo in in{pekcijsko dovoljenje za opravljanje razpisanih del,
– eventualne druge elemente, ki investitorju lahko doka‘ejo ugodnost ponudbe,
– vzorec pogodbe.
5. Rok izvedbe: razpisana dela je potrebno izvesti do 15. oktobra 1995.
6. Merila za izbiro izvajalca: najugodnej{i ponudnik bo izbran na osnovi referenc
ponudnika na podobnih delih, ponujene cene in pla~ilnih pogojev.
7. Kompletnost ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe za posamezno vrsto del
ali za ve~ del skupaj.
8. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo popise predvidenih investicijsko-vzdr‘evalnih del in detajlne pogoje
razpisa na Ob~ini [kofja Loka, Mestni trg
15, soba 19/II, Jernej Prevc, tel.
064/624-190.
9. Rok za oddajo ponudbe: ponudbo je
potrebno oddati pismeno v roku 15 dni od
objave v Uradnem listu RS na naslov: Ob~ina [kofja Loka, Poljanska 2, [kofja Loka.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z naslovom ponudnika in oznako: “Vzdr`evanje
dru`bene dejavnosti – ponudba, ne odpiraj”.
10. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
21. 8. 1995 ob 12. uri v prostorih Ob~ine
[kofja Loka, Mestni trg 15, v sobi v 19/II.
11. Ponudniki bodo o izidu nate~aja obve{~eni pismeno v 10 dneh po odpiranju
ponudb.
Ob~ina [kofja Loka

1. Naro~nik (uporabnik): Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava raziskovalne naloge z naslovom: Vpliv dodane vode
in hranil na rast in razvoj breskev, dogajnja
v tleh ter gospodarnost pridelovanja.
3. Lokacija: Sadjarski center Bilje, Bilje
1, Ren~e.
4. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki v prostorih PS Kmetijstvo Vipava,
Gori{ke fronte 11, [empeter pri Gorici, soba {t. 37 pri Hermanu U{aju, dipl. ek., vsak
delovni dan med 8. in 14. uro (tel.
065/31-611).
5. Obseg in pogoji za razpisano raziskovalno nalogo so podani v razpisni dokumentaciji, prav tako tudi orentacijska cena.
6. Za~etek izvajanja je druga polovica
leta 1995.
7. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe:
– celovitost ponudbe izvajalca,
– reference in strokovna usposobljenost
pri izvajanju tovrstnih del,
– reference posameznih izvajalcev del,
– predra~unska vrednost del,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspe{nost in kvaliteto raziskovalne
naloge.
8. Prijave z naslovom ponudnika ter oznako: “Ne odpiraj, ponudba za raziskovalno
nalogo” morajo biti poslane v zaprti ovojnici ali oddane osebno na naslov: PS Kmetijstvo Vipava, Gori{ke fronte 11, [empter pri
Gorici, do 25. 8. 1995 do 10. ure.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 8.
1995 ob 11. uri v sejni sobi PS Kmetijstvo
Vipava, Gori{ke fronte 11, [empeter pri Gorici.
Poslovni sistem Kmetijstvo Vipava

Ob-1964
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/94 in 19/94) in po
pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije,
objavlja Poslovni sistem Kmetijstvo Vipava, Gori{ke fronte 11, [empter pri Gorici
ponovni javni razpis
za oddajo del raziskovalne naloge: Vpliv
dodane vode in hranil na rast in razvoj
breskev, dogajanja v tleh ter
gospodarnost pridelovanja

[t. 81-30/132
Ob-1965
Elektro-Slovenija, p.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, objavlja na osnovi 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. 27/85)
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega ponudnika za
dobavo visokonapetostne opreme in
sekundarne opreme (za vodenje, za{~ito in
meritve) za izgradnjo: – 110 kV DV polja
Lenart in za 110 kV DV polji Slovenska
Bistrica 1 in 2, v RTP 400/110 kV Maribor
1. Naro~nik: Elektro-Slovenija, p.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je dobava
opreme po projektnih specifikacijah in po
splo{nih ter posebnih tehni~nih pogojih kot
sledi:
2.1 – za DV 110 kV polje LENART po
PZR, november 1994, {t. projekta R4 MBL
– mapi {t. ME 266 in ME 267,
2.2 – za DV 110 kV polji Slovenska Bistrica 1 in 2 po PZR od maja 1995 {t. projekta R4 MBS – mapi {t. ME 263 in ME
264.
3. Orientacijska vrednost razpisane opreme je 200 mio. SIT.
4. Predvideni rok za dobavo je april
1996.
5. Potrebne strokovne informacije za izdelavo ponudb dobijo zainteresirani ponud-
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niki v Sektorju za razvoj in investicije in v
Komercialnem sektorju naro~nika.
6. Razpisno dokumentacijo (4 mape) lahko ponudniki prevzamejo v Elektro-Slovenija, p.o., Hajdrihova 2/II, v sobi {t. 235 v
14 dneh po objavi razpisa, ob delavnikih
med 8. in 12. uro ob predlo‘itvi dokazila o
vpla~ilu 60.000 SIT na ‘iro ra~un ELES, {t.
50101-601-90093 pri Agenciji Republike
Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in
informiranje Ljubljana s pripisom: razpisna
dokumentacija za dobavo opreme za
RTP-Maribor.
7. Ponudbo lahko predlo‘ijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo pripravljeno razpisno
tehni~no dokumentacijo. Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremljene in ne bodo pravo~asno prispele, bodo po{iljateljem vrnjene v
zaprtih ovojnicah.
8. Vsaki ponudbi mora biti prilo‘ena ponudbena var{~ina v vi{ini 1% skupne ponudbene cene.
9. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so precizirana v razpisni dokumentaciji.
10. Naro~nik si pridr‘uje mo‘nost pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnej{ega gospodarjenja s sredstvi in, da v primeru drugih
prevladujo~ih ugodnej{ih elementov ponudbe, najcenej{e ponudbe ne bo sprejel tudi
kot najugodnej{e.
11. Rok za oddajo ponudb je 4. 9. 1995
do 10. ure.
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Elektro-Slovenija, p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
III. nadstropje v tajni{tvo ELES v zaprtih
ovojnicah z oznako “Javni razpis – ponudba
za dobavo VN in sekundarne opreme za
RTP Maribor – Ne odpiraj!”
12. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 10.30 v prostorih investitorja, Hajdrihova 2 v sejni sobi v IV. nadstropju (nasproti
dvigala).
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
13. Sodelujo~i ponudniki bodo o izidu
tega razpisa obve{~eni najkasneje v roku 21
dni po odpiranju ponudb.
Elektro-Slovenija, p.o.,
Ljubljana
Ob-1966
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) Mestna
ob~ina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje
investicijsko-vzdr‘evalnih del na
objektih osnovnih {ol v Ob~ini Maribor
1. Naro~nik: Mestna ob~ina Maribor,
Mestna uprava.
2. Predmet razpisa in orientacijske vrednosti (gradbena, obrtni{ka in in{talacijska
dela):
a) O[ Kamnica, podru‘nica Bresternica;
1. obnova strehe in dimnika –
1,500.000 SIT;
b) O[ Tabor I., A. Tovornika 21, Maribor;
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1. pleskanje plo~evinaste strehe –
2,800.000 SIT.
3. ^as izvedbe je september.
4. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
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 v Uradnem listu
RS.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/227-771.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati 15.
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.
7. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Mestne ob~ine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.
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.
Mestna ob~ina Maribor
Mestna uprava

– najugodnej{a cena, avans do 30% vrednosti del, fiksnost cene po enoti mere do
konca gradnje,
– predstavitev prednosti za katere ponudnik misli, da jih ima pred konkurenco,
– kvaliteta re{itev posameznih detajlov,
– eventualne alternativne re{itve z utemelitvijo prednosti,
– terminski plan,
– na~in prevzema rizika za nedoseganje
pogodbenih rokov in kvalitete,
– predstavitev del, ki jih bodo izvajali
kooperanti ter njihove reference,
– predo~itev prevzema obveznosti do
kooperantov.
Ponudba mora vsebovati {e naslednjo dokumentacijo:
– dokaz o registraciji podjetja ter odlo~bo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
– izjavo, da so prou~ene terenske prilike
na mestu gradnje,
– izjavo, da so stro{ki ureditve deponij in
zavarovanje gradbi{~a vkalkulirani v ceno,
– izjavo, da je poraba vode in energije
vkalkulirana v ceno,
– izjavo, da je celotna gradnja zavarovana tako, da zavarovanje zajema {kodo proti
tretji osebi,
– izjavo, da je ponudnik pregledal objekt ter da je seznanjen z obsegom del in
potrebnimi materiali,
– akceptni nalog v vi{ini 10% vrednosti
del kot garancijo za resnost ponudbe.
Investitor si pridr‘uje pravico, da v okviru finan~nih sredstev spremeni obseg del.
10. Rok in na~in oddaje ponudbe: rok
oddaje ponudbe je 10 dni po razpisu v Uradnem listu RS (pri ~emer {teje za prvi dan
naslednji dan po datumu izida Uradnega lista – kolikor pride dan oddaje ponudbe na
nedeljo ali dela prosti dan, je dan oddaje
ponudbe prvi naslednji delovni dan), pri ~emer mora biti ponudba v enem ovitku, dodatna dokumentacija pa v drugem ovitku.
Na vsakem ovitku mora biti ozna~eno: “Ne
odpiraj ponudba” in navedba projekta in {t.
objave, na katero se ponudba nana{a. Opcija ponudbe mora biti najmanj 60 dni. Ponudbe je potrebno oddati na naslov Mestna
ob~ina Ptuj, Oddelek za dru`bene dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj.
11. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb
Ponudbe se bodo odpirale tretji dan po
izteku roka za oddajo ponudb na Mestni
ob~ini Ptuj, Oddelek za dru‘bene dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj, ob osmi uri.
12. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu nate~aja v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Mestna ob~ina Ptuj

Ob-1967
Na podlagi 53. ~lena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, {t. 34/84 in 29/86) in 2.
~lena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o financiranju javne porabe (Ur. l.
RS, {t. 7/93) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93) objavlja Mestna
ob~ina Ptuj
ponovni javni razpis
za izbiro najugodnej{ega ponudnika za
izvajanje vzdr‘evalnih del na osnovnih
{olah Mestne ob~ine Ptuj
1. Investitor: Mestna ob~ina Ptuj.
2. Predmet in kraj razpisa ter orientacijska vrednost:
a) O[ Markovci – sanacija dela stre{in –
5,000.000 SIT,
b) O[ Olga Megli~ – sanacija prostorov
za potrebe tehni~nih delavnic – 2,000.000
SIT.
3. Dvig razpisne dokumentacije je mo‘en vsak dan na osnovnih {olah.
4. Pojasnila in dodatni podatki za izdelavo ponudbe se dobijo pri ravnateljih navedenih osnovnih {ol.
5. Rok izvedbe od a) do b):
za~etek del: takoj po podpisu pogodbe,
konec del: 1 mesec po podpisu pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– kvaliteta ponudbe (stopnja dodelanosti, natan~nost, obseg razdelave),
– reference,
– garancija,
– solventnost podjetja v zadnjih dveh letih (BON1, BON2),

Ob-1968
Javno podjetje Gori{ki vodovodi Nova
Gorica, Cesta 25. junija 1/B, razpisuje na
podlagi zakona o graditvi objektov (Uradni
list SRS, {t. 34/84) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in {t. 19/94)
javni razpis
za izgradnjo vodovoda Zali
Breg–Dobrovo v Gori{kih Brdih
1. Investitor del je javno podjetje Gori{ki vodovodi Nova Gorica, Cesta 25. junija
1/B.
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2. Predmet razpisa: gradnja vodovoda
Zali Breg–Dobrovo v Gori{kih Brdih.
3. Razpisna dokumentacija: tehni~no dokumentacijo in pojasnila ponudniki dobijo
v tehni~no-razvojnem sektorju Gori{kih vodovodov, tel. 065/27-140 v roku 10 dni po
objavi razpisa v ~asu od 7. do 10. ure.
4. Predmet razpisa: gradnja cevovoda L@
profila 200 mm dol‘ine 1500 m, dvojnega
cevovda L@ profila 150 mm in 100 mm
dol‘ine 700 m in L@ cevovoda profila 150
mm dol‘ine 500 m.
5. Ponudba naj bo sestavljena na originalnem popisu del, ki je v prilogi.
6. Orientacijska vrednost objekta je
50,000.000 SIT.
7. Rok pri~etka in dokon~anja del: od
15. 10. 1995 do 15. 12. 1995.
8. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– reference za izvedbo,
– ponudbena cena,
– garancijski rok in garancije za tehnolo{ko brezhibnost,
– procent vrednosti avansa kot pogoj za
nespreminjanje cen,
– mo‘nost izpla~evanja s kompenzacijami.
9. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati elemente v skladu z 12. ~lenom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93).
10. Ponudniki morajo dostaviti ustrezno
ozna~ene ponudbe v zaprtih kuvertah na naslov investitorja do 23. 8. 1995 do 9. ure.
11. Odpiranje ponudb bo opravila razpisna komisija dne 23. 8. 1995 ob 9. uri v
sejni sobi Gori{kih vodovodov, Nova Gorica, Cesta 25. junija 1/B.
12. O izbiri najugodnej{ega ponudnika
bodo ponudniki obve{~eni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Javno podjetje Gori{ki vodovodi
[t: 110-1/95
Ob-1976A
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: Klic v sili na AC Ho~e Arja vas
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov 50.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t.
128/I in sicer od dne 7. 8.1995 dalje, strokovne informacije vam posreduje Andrej
Borko, dipl. in‘. (tel. 132-22-41).
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 5. 9. 1995 do 9. uri 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 Klic v sili
na AC Ho~e - Arja vas - A.B.”
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
5. 9. 1995 ob 10. uri v prostorih Dru‘be za
dr‘avne ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.
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Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnej{ega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

dr‘avne ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.
Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnej{ega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

[t. 110-1/95
Ob-1976B
Na podlagi nalog iz 3. ~lena Zakona o
dru‘bi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, {t. 57/93) in v skladu s Programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Dru‘ba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehni~nih nalog pri gradnji
in vzdr‘evanju objavlja:
javni razpis
za oddajo del: Sanacija predorov Golo
Rebro in Pletovarje na AC Ho~e - Arja
vas
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t. 128/I in sicer
od dne 7. 8. 1995 dalje, strokovne informacije vam posreduje Vladimir Bre{~ak, dipl.
in‘. (tel. 062/224-559).
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 4. 9. 1995 do 9.30 v vlo‘i{~e
DARS, d.d. Dunajska 48, soba {t. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zape~atena in
ozna~ena: “Ne odpiraj, ponudba Sanacija
predorov Golo Rebro in Pletovarje na AC
Ho~e - Arja vas - V.B.”
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
4. 9. 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 cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
[t. 110-1/95
Ob-1976C
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
ponovni javni razpis
za oddajo del: Kontrola parcelnih {tevilk
navedenih v osnutku Uredbe z
zemlji{ko-katastrskimi na~rti
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t.128/I in sicer
od dne 9. 8. 1995 dalje, strokovne informacije vam posreduje Julij Golobi~, (tel.
132-22-41).
Orientacijska vrednost del zna{a
2,000.000 SIT.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 18. 8. 1995 do 9.30 v vlo‘i{~e
DARS, d.d. Dunajska 48, soba {t. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zape~atena in
ozna~ena: “Ne odpiraj, ponudba Kontrola
parcelnih {tevilk navedenih v osnutku Uredbe z zemlji{ko-katastrskimi na~rti - J.G.”
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
18. 8. 1995 ob 10. uri v prostorih Dru‘be za

[t. 110-1/95
Ob. 1976^
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
ponovni javni razpis
za oddajo del: Izdelava parcelacijskih
na~rtov za AC odsek [entjakob Malence
Razpisno dokumentacijo dobite (pla~ilo
materialnih stro{kov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi {t.128/I in sicer
od dne 9.8. 1995 dalje, strokovne informacije vam posreduje Julij Golobi~,
(tel.132-22-41).
Orientacijska vrednost del zna{a
5,000.000 SIT.
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 18. 8. 1995 do 9.30 v vlo‘i{~e
DARS, d.d. Dunajska 48, soba {t. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zape~atena in
ozna~ena: “Ne odpiraj, ponudba za Izdelava parcelacijskih na~rtov za AC odsek [entjakob - Malence - J.G.”
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
18. 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 cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d
[t. 15/95
Ob-1972
Republika Slovenija, Ministrstvo za {olstvo in {port, Ljubljana, @upan~i~eva 6,
skladno z zakonom o zagotavljanju sredstev
za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobra‘evanju
(Ur. l. RS, {t. 13/94) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93), ter odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il
(Ur. l. RS, {t. 19/94), objavlja
javni razpis
za organizatorje izobra‘evanja
1. Predmet razpisa
Organizacija izobra‘evanja pedago{kih
delavcev na podro~ju ra~unalni{tva in informatike v programu Ra~unalni{ko opismenjevanje – RO.
1.1 Organizacija obsega naslednje naloge v sodelovanju z delovnimi skupinami
programa RO:
– priprava katalogov izobra‘evanja,
– izdelava in distribucija katalogov izobra‘evanja,
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– ugotavljanje potreb po izobra‘evanju,
– izdelava in distribucija terminskih planov izobra‘evanja,
– organiziranje izobra‘evanja (zbiranje
potreb in prijav, komuniciranje z udele‘enci, organiziranje izvedb izobra‘evanja, vodenje evidenc in statistik, evalvacija izobra‘evanja),
– izdelava (grafi~na obdelava, razmo‘evanje) gradiv,
– distribucija gradiv za izobra‘evanja,
– izstavljanje ra~unov {olam (kotizacije,
pla~ilo gradiv in podobno),
– organiziranje obra~unov honorarjev in
izpla~il predavateljem (u~iteljem, pedago{kim svetovalcem in fizi~nim osebam, ki sodelujejo kot predavatelji),
– pomo~ {olam pri na~rtovanju izobra‘evanja pedago{kih delavcev na podro~ju
ra~unalni{tva in informatike,
– skrb in organizacija izobra‘evanja za
programe, ki izvirajo iz razvojnih in uvajalnih projektov programa RO,
– organizacija, priprava in izvedba izobra‘evanja predavateljev v programu izobra‘evanja pedago{kih delavcev na podro~ju ra~unalni{tva in informatike v programu RO,
– organizacija in izobra‘evanje u~iteljev
ra~unalni~arjev, u~iteljev organizatorjev informacijskih dejavnosti, u~iteljev – vodij
{tudijskih in razvojnih skupin in pedago{kih svetovalcev,
– organizacija, priprava in izvedba seminarjev in delavnic za vodenje postopkov
javnih razpisov na podro~ju ra~unalni{tva
in informatike.
Opomba: organizatorji izobra‘evanja ne
morejo s svojimi predavatelji in asistenti,
izvajati izobra‘evanja pedago{kih delavcev
na podro~ju informatike, ki jih organizira in
nadzoruje na osnovi javnih razpisov program RO.
1.2 Izobra‘evalne oblike:
– te~aji,
– delavnice,
– predavanja in predstavitve,
– strokovni sejmi in zbori,
– poletne {ole.
1.3 Podro~ja dela:
– osnovne {ole,
– srednje {ole,
– vrtci, dija{ki domovi, posebne {ole in
zavodi.
1.4 Izvedba izobra‘evanja:
Ve~ina izobra‘evanja bo potekala v ra~unalni{kih u~ilnicah na osnovnih in srednjih {olah, posebna izobra‘evanja pa tudi v
prostorih izvajalca izobra‘evanja. Izobra‘evanja bodo izvajali (predavali, izvajali delavnice in vaje):
– na razpisih izbrane izobra‘evalne organizacije. Razpise pripravi in izvede Programska skupina RO,
– u~itelji ra~unalni~arji in u~itelji organizatorji informacijskih dejavnosti in
– pedago{ki svetovalci.
2. Splo{ni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo ustanove, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo
(prostor, ra~unalni{ka strojna in programska oprema, informacijska in telekomunikacijska oprema),
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– imajo predavatelje z pedago{ko andrago{ko izobrazbo in strokovnim izpitom usposobljene za izvedbo izobra‘evanja predavateljev, u~iteljev ra~unalni~arjev, u~iteljev
organizatorjev informacijskih dejavnosti,
u~iteljev – vodij {tudijskih in razvojnih skupin, in pedago{kih svetovalcev,
– imajo usposobljene organizatorje izobra‘evalnih programov in
– vsaj dve leti organizirajo in izvajajo
izobra‘evanja.
3. Ponudba
Ponudba in ponudbena dokumentacija
morata biti pripravljeni v skladu z dolo~ili
odredbe o postopku za izvajanje in oddajo
javnih naro~il, ki veljajo za javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
Vsebovati mora naslednje elemente (ozna~ene in urejene v naslednjem vrstnem redu):
3.1 Podatki o ponudniku
a) izpolnjen obrazec 1. iz razpisne dokumentacije,
b) fotokopijo registracijskih listin,
c) obrazca BON1, BON2, oziroma
BON3, ki ne smejo biti starej{i od 30 dni
pred zaklju~kom razpisnega roka,
d) izjavo ponudnika, da vse fotokopije
dokumentov, ki so prilo‘ene ponudbi ustrezajo originalom,
e) izjavo ponudnika, da vse navedbe, ki
jih je podal v ponudbi ustrezajo dejanskemu
stanju.
3.2 Ponudba
a) izpolnjen razpisni obrazec 2 (kratek
povzetek ponudbe),
b) celovito ponudbo s cenami in ostalimi
komercialnimi pogoji, ki vsebuje:
b1) opis na~ina organiziranja izobra‘evanja,
b2) dokumentacijo, za katero ponudnik
smatra, da je potrebna za kvalitetno izvedbo
izobra‘evanja, vodenje evidence, izdelavo
poro~il, statistik in podobno,
b3) vzorce katalogov izobra‘evanja in
ostalih gradiv,
b4) predlog izhodi{~ ponudnika za sklenitev pogodbe v primeru, da bo izbran za
najugodnej{ega ponudnika,
b5) druge morebitne podatke in/ali izjave, za katere ponudnik meni, da so pomembni za vsebinsko dopolnitev ponudbe,
b6) morebitne popuste ali druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi Ministrstvu za {olstvo in {port,
b7) opredelitev garancijskih pogojev, pogojev podalj{anja pogodbe in drugih pogojev, ki se nana{ajo na organizacijo izobra‘evanja.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh elementov iz to~ke 3.1 in 3.2 od a do vklju~no
b4 razpisa, bo komisija na odpiranju zavrnila kot nepopolne in jih v nadaljevanju ne bo
obravnavala. Vse izjave, listine in deli ponudbe morajo biti ‘igosani in podpisani.
4. Orientacijska cena
Orientacijska cena vseh razpisanih programov zna{a 50,000.000 SIT. Predvideni
rok pri~etka dela je oktober 1995.
5. Merila za izbor izvajalcev
Poleg splo{nih pogojev, ki so razvidni v
odredbi o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t.
28/93) bomo upo{tevali {e naslednje kriterije:

– celovita zamisel opravljanja del,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naro~nika,
– dosedanje izku{nje pri organizaciji izobra‘evanja v {olstvu in drugje, reference,
predvsem na podro~ju izobra‘evanja pedago{kih delavcev in odraslih,
– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– razpolo‘ljiva tehni~na sredstva,
– usposobljenost organizatorjev in reference kadrov, ki bodo opravljali razpisana
dela,
– vsebine programov, prilagojenost izobra‘evalnih programov pedago{kim delavcem, kvaliteta gradiv, vaj in seminarskih
nalog in ustreznost predavateljev za izvedbo izobra‘evanja predavateljev, u~iteljev ra~unalni~arjev, u~iteljev organizatorjev informacijskih dejavnosti, u~iteljev – vodij
{tudijskih in razvojnih skupin, in pedago{kih svetovalcev,
– razmerje cena/kvaliteta ponujenih storitev in ostale komercialne pogoje.
Prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo:
– z referencami izkazali sposobnost prilagajanja programov potrebam programa
Ra~unalni{ko opismenjevanje,
– predlo‘ili vizijo razvoja izobra‘evanja
pedago{kih delavcev na podro~ju informatike in
– predstavili ustrezno metodologijo za
organizacijo izobra‘evanja.
Najcenej{i ponudnik ni nujno tudi najugodnej{i ponudnik.
6. Razno
Komisija bo upo{tevala ponudbe, ki bodo prispele do 1. 9. 1995 do 9. ure na naslov
Zavod za {olstvo, Ljubljana, Poljanska cesta 28 .
Vse ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo ponudnika in oznako:
Ne odpiraj-ponudba, javni razpis – ORG1-95.
Na ovojnici mora biti na vidnem mestu ime
ponudnika.
Razpisno dokumentacijo vam na va{o pisno zahtevo po{ljemo po po{ti. Naro~ite jo
lahko tudi po telefaksu 310-267 (vlo‘i{~e
Zavoda za {olstvo).
Dodatna pojasnila o razpisu bodo ponudniki dobili na informativnem dnevu 24.
8. 1995 ob 10. uri na Zavodu RS za {olstvo,
Ljubljana, Poljanska cesta 28 soba 28/II.
Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pisnim
pooblastilom bo 1. 9. 1995 ob 10. uri v
prostorih Zavoda RS za {olstvo, Ljubljana,
Poljanska cesta 28, soba 28/II.
Ministrstvo za {olstvo in {port si pridr‘uje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe z
izbranimi dobavitelji usklajuje in prilagodi
svojim potrebam in mo‘nostim kon~ne pogoje sodelovanja.
O izbiri programov in izvajalcev bodo
ponudniki pismeno obve{~eni v zakonitem
roku.
[t. 15/95
Ob-1973
Republika Slovenija, Ministrstvo za {olstvo in {port, Ljubljana, @upan~i~eva 6,
skladno z zakonom o zagotavljanju sredstev
za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobra‘evanju
(Ur. l. RS, {t. 13/94) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93), ter odredbe
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o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il
(Ur. l. RS, {t. 19/94), objavlja
javni razpis
brez omejitev za predhodno
ugotavljanje sposobnosti za izvajanje
programov izobra‘evanja pedago{kih
delavcev na podro~ju informatike
1. Predmet razpisa
Izobra‘evalni programi za:
– uporabo ra~unalnika v vzgojno varstvenih organizacijah,
– izobra‘evanje ob ra~unalniku v osnovnih {olah,
– uporabo ra~unalnika v srednjih {olah,
– usposabljanje pedago{kih svetovalcev
za uporabo informacijske opreme,
– usposabljanje u~iteljev ra~unalni~arjev
in u~iteljev organizatorjev informacijskih
dejavnosti na {olah za uporabo informacijske opreme,
– izobra‘evanje ravnateljev za uporabo
informacijske opreme.
Za vsak program mora biti prilo‘en opis,
seznam predavateljev, gradivo za udele‘ence, vaje, teme seminarskih nalog in vsaj
trije vzorci seminarskih nalog.
2. Splo{ni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo ustanove, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo
(prostor, ra~unalni{ka strojna in programska oprema, informacijska in telekomunikacijska oprema),
– imajo predavatelje s pedago{ko andrago{ko izobrazbo in strokovnim izpitom in
– vsaj dve leti izvajajo programe, ki jih
prijavljajo na razpis.
3. Ponudba
Ponudba in ponudbena dokumentacija
morata biti pripravljeni v skladu z dolo~ili
odredbe o postopku za izvajanje in oddajo
javnih naro~il, ki veljajo za javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
Vsebovati mora naslednje elemente (ozna~ene in urejene v naslednjem vrstnem redu):
3.1. Podatki o ponudniku
a) izpolnjen obrazec 1. iz razpisne dokumentacije,
b) fotokopijo registracijskih listin,
c) obrazca BON1, BON2, oziroma
BON3, ki ne smejo biti starej{i od 30 dni
pred zaklju~kom razpisnega roka,
d) izjavo, da bo izvajal izobra‘evanje v
skladu s programom ra~unalni{ko opismenjevanje in z na~inom dela, kot ga bo pripravil poobla{~eni organizator izobra‘evanja pedago{kih delavcev na podro~ju Ministrstva za {olstvo in {port,
e) izjavo ponudnika, da vse fotokopije
dokumentov, ki so prilo‘ene ponudbi ustrezajo originalom,
f) izjavo ponudnika, da vse navedbe, ki
jih je podal v ponudbi ustrezajo dejanskemu
stanju.
3.2 Ponudba
a) izpolnjen razpisni obrazec 2 (kratek
povzetek ponudbe),
b) celovito ponudbo s cenami in ostalimi
komercialnimi pogoji, ki vsebuje:
b1) opise vsebin programov,
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b2) gradiva za udele‘ence, vaje in vzorce seminarskih nalog,
b3) seznam predavateljev in asistentov
in predstavitev njihovega dela,
b4) opis izvedbe enega tipi~nega izobra‘evalnega programa.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh elementov iz 3. to~ke razpisa, bo komisija na
odpiranju zavrnila kot nepopolne in jih v
nadaljevanju ne bo obravnavala. Vse izjave,
listine in deli ponudbe morajo biti ‘igosani
in podpisani.
4. Orientacijska cena
Orientacijska cena vseh razpisanih programov zna{a 60,000.000 SIT.
5. Merila za izbor izvajalcev
Poleg splo{nih pogojev, ki so razvidni v
odredbi o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il bomo upo{tevali {e naslednje kriterije:
– vsebine programov,
– prilagojenost izobra‘evalnih programov pedago{kim delavcem,
– kvaliteta gradiv, vaj in seminarskih nalog,
– ustreznost predavateljev,
– reference, predvsem na podro~ju izobra‘evanja pedago{kih delavcev in odraslih,
– mo‘nosti izvajanja rednih ciklov izobra‘evanja,
– razmerje cena/kvaliteta in ostale komercialne pogoje.
Prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo:
– z referencami izkazali sposobnost prilagajanja programov potrebam programa
Ra~unalni{ko opismenjevanje,
– predlo‘ili vizijo razvoja izobra‘evanja
pedago{kih delavcev na podro~ju informatike,
– bodo pripravljeni prilagoditi in pripraviti gradiva za vse izvedbe izbranega programa in
– predstavili ustrezno metodologijo za
izvajanje izobra‘evanja.
Najcenej{i ponudnik ni nujno tudi najugodnej{i ponudnik.
6. Razno
Komisija bo upo{tevala ponudbe, ki bodo prispele do 1. 9. 1995 do 9. ure na naslov
Zavod za {olstvo, Ljubljana, Poljanska cesta 28 .
Vse ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo ponudnika in oznako:
Ne odpiraj-ponudba, Javni razpis – STIZ4.
Na ovojnici mora biti na vidnem mestu ime
ponudnika.
Razpisno dokumentacijo vam na va{o pisno zahtevo po{ljemo po po{ti. Naro~ite jo
lahko tudi po telefaksu 310-267 (vlo‘i{~e
Zavoda za {olstvo).
Dodatne pojasnila o razpisu bodo ponudniki dobili na informativnem dnevu 24.
8. 1995 ob 12. uri na Zavodu RS za {olstvo,
Ljubljana, Poljanska cesta 28 soba 28/II.
Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pisnim
pooblastilom bo 1. 9. 1995 ob 12. uri v
prostorih Zavoda RS za {olstvo, Ljubljana,
Poljanska cesta 28, soba 28/II.
O izbiri programov in izvajalcev bodo
ponudniki pismeno obve{~eni v zakonitem
roku.

Ob-1971
Republika Slovenija, Ministrstvo za {olstvo in {port Ljubljana, @upan~i~eva 6, skladno z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 28/93), ter odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 19/94) objavlja
javni razpis
za tiskanje in distribucijo izkazov
1. Predmet razpisa
Tiskanje, vezanje in distribucija izkazov
o {olskem uspehu za osnovno {olo:
– naklada 60.000 izvodov,
– obseg: ovitek in 24 strani,
– tisk: ovitek 1/1, notranje pole 2/2,
– dodelava: {ivano kot zvezek,
– rok dobave 15. 9. 1995.
V ponudbi mora biti zajeto omenjeno
delo in material, ter osebna dostava po vseh
slovenskih osnovnih {olah.
2. Splo{ni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo ustanove, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo.
3. Ponudba
Ponudba in ponudbena dokumentacija se
morata pripraviti v skladu z dolo~ili odredbe o postopku za izvajanje in oddajo javnih
naro~il, ki veljajo za javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
a) fotokopijo registracije, ali obrtnega
dovoljenja,
b) ceno s prometnim davkom,
c) ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku,
d) vzorec pogodbe,
e) reference in vzorce tiskanih materialov.
4. Orientacijska cena
Orientacijska cena vseh razpisanih programov zna{a 6,000.000 SIT.
5. Merila za izbor izvajalcev
– cena,
– kvaliteta razvidna iz referenc in vzorcev.
6. Razno
Komisija bo upo{tevala ponudbe, ki bodo prispele do 22. 8. 1995 do 9. ure na
naslov Ministrstvo za {olstvo in {port, @upan~i~eva 6, Ljubljana.
Vse ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo ponudnika in oznako:
Ne odpiraj – ponudba, Javni razpis – IZKAZ. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu ime ponudnika.
Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pisnim
pooblastilom bo 22. 8. 1995 ob 12. uri v
sejni sobi Ministrstva za {olstvo in {port,
@upan~i~eva 6, III. nadstropje.
O izbiri programov in izvajalcev bodo
ponudniki pismeno obve{~eni v zakonitem
roku.
Ministrstvo za {olstvo in {port
[t. 9 351-5/95
Ob-1985
Ob~ina Kr{ko na podlagi 20. ~lena zakona o financiranju javne porabe objavlja

[t. 45 – 4. VIII. 1995
ponovni javni razpis
za izgradnjo vodovoda Veliki Trn
A. Splo{ni pogoji
1. Naro~nik: Ob~ina Kr{ko.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovoda
Veliki Trn:
– magistralni vodovod dol‘ine 8788 m,
– lokalni vodovodi dol‘ine 3789 m,
– nov vodohran Veliki Trn, velikosti
100 m3,
– ~rpalnica.
3. Rok izvedbe: predviden pri~etek del
je 1. 10. 1995, kon~anje december 1996.
4. Orientacijska cena:
– cevovodi:
80,000.000 SIT,
– ~rpalnica:
20,000.000 SIT,
– vodohran:
7,000.000 SIT,
– elektrika:
3,000.000 SIT.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla~ilni pogoji, (kompenzacija, fiksnost cen),
rok izvedbe, strokovna usposobljenost izvajalca in reference s podro~ja del, realnost
ponudbe, dodatne ugodnosti.
B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki ‘elijo sodelovati v razpisu,
morajo v razpisnem roku predlo‘iti pisno
ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odlo~bo, da
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– ceno za izvedbo del z vklju~enim prometnim davkom (naro~nik ne nudi avansa),
– pla~ilne pogoje in rok izvedbe,
– dokazilo (listo referenc) o ‘e opravljenih podobnih delih, ter za katerega naro~nika so bila opravljena,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah delavcev,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upo{teval pogoje naro~nika,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku.
Ponudbe naj bodo izdelane na originalnih popisih.
Ponudnik je dol‘an k ponudbi prilo‘iti
bianco menico v vi{ini 10% orientacijske
vrednosti del, ki zapade v korist naro~nika,
v kolikor izbrani ponudnik v roku 15 dni od
obvestila o izboru na sklene pogodbe za
izvajanje razpisanih del. Neizbranim ponudnikom se bianco menica vrne hkrati z obvestilom o izboru izvajalca.
2. Ponudbo z oznako “Vodovod Veliki
Trn – ne odpiraj” dostavite v zape~ateni
kuverti najkasneje 25. dan po objavi v Uradnem listu RS, do 10. ure na Ob~ino Kr{ko –
oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta kr{kih `rtev 14, kjer bo isti dan ob 12.
uri javno odpiranje ponudb v sejni sobi “E”
ob~ine Kr{ko.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v sedmih dneh po objavi v
Uradnem listu RS od 7.do 8. ure na Ob~ini
Kr{ko – oddelek za gospodarsko infrastrukturo, proti pla~ilu nepovratnih sredstev v
znesku 10.000 SIT na ‘iro ra~un Ob~ine
Kr{ko {t. 51600-630-13042. Dodatne informacije dobite pri Kalan Janezu (tel. 0608 22
771).
3. Naro~nik si pridr‘uje pravico mo‘nosti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
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ve analize ponudb s ciljem racionalnej{ega
gospodarjenja s prora~unskimi sredstvi.
4. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni pisno najkasneje v 30 dneh od odpiranja ponudb.

3. 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.
4. Naro~nik bo izbiro ponudnika opravil
za vsak predmet razpisa posebej.
5. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni pisno najkasneje v 30 dneh od odpiranja ponudb.

[t. 9 351-5/95
Ob-1986
Ob~ina Kr{ko na podlagi 20. ~lena zakona o financiranju javne porabe objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega izvajalca za
sanacijo strehe na O[ Kr{ko in O[
Leskovec komplet s projektno re{itvijo
A. Splo{ni pogoji
1. Naro~nik: Ob~ina Kr{ko.
2. Predmet razpisa:
I. Sanacija strehe nad u~ilnicami – O[
Kr{ko,
II. Sanacija ravne strehe nad telovadnico
– O[ Kr{ko komplet s projektno re{itvijo,
III. Sanacija strehe nad jedilnico komplet s projektno re{itvijo.
3. Rok izvedbe: 40 dni.
4. Orientacijska cena:
I. 2,000.000 SIT,
II. 4,000.000 SIT,
III. 2,000.000 SIT.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla~ilni pogoji, (kompenzacija, fiksnost cen),
rok izvedbe, strokovna usposobljenost izvajalca in reference s podro~ja del, realnost
ponudbe, garancijska doba, ponudba po sistemu “klju~ v roke”, dodatne ugodnosti.
B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki ‘elijo sodelovati v razpisu,
morajo v razpisnem roku predlo‘iti pisno
ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ceno za izvedbo del z vklju~enim prometnim davkom (naro~nik ne nudi avansa),
– pla~ilne pogoje in rok izvedbe,
– dokazilo (listo referenc) o ‘e opravljenih podobnih delih, ter za katerega naro~nika so bila opravljena,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upo{teval pogoje naro~nika,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku.
2. Ponudbo oziroma ponudbe z oznako:
“I. Ponudba za izvedbo sanacije strehe
nad u~ilnicami – O[ Kr{ko”,
“II. Ponudba za izvedbo sanacije ravne
strehe nad telovadnico – O[ Kr{ko”,
“III. Ponudba za izvedbo sanacije strehe
nad jedilnico – O[ Leskovec”,
dostavite v zape~ateni kuverti najkasneje
12. dan po objavi v Uradnem listu RS, do 10.
ure na Ob~ino Kr{ko (soba {t. 220 – Gospodarska infrastruktura), Cesta kr{kih ‘rtev 14,
kjer bo isti dan ob 12. uri javno odpiranje
ponudb v sejni sobi “E” Ob~ine Kr{ko.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v sedmih dneh po objavi v
Uradnem listu RS od 7. do 8. ure na Ob~ini
Kr{ko – oddelek za gospodarsko infrastrukturo, proti pla~ilu nepovratnih sredstev v
znesku 5.000 SIT na ‘iro ra~un Ob~ine Kr{ko {t. 51600-630-13042. Dodatne informacije dobite pri Pirc Matja‘u (tel.
0608/22-771).

[t. 9 351-5/95
Ob-1987
Ob~ina Kr{ko na podlagi 20. ~lena zakona o financiranju javne porabe objavlja
javni razpis
za oddajo del: preureditev pre~rpalnice
Zdole-Kostanjek
A. Splo{ni pogoji
1. Naro~nik: Ob~ina Kr{ko.
2. Predmet razpisa: preureditev pre~rpalnice Zdole-Kostanjek:
– zamenjava ~rpalk,
– protipovratni ventili, tla~ni kompenzatorji,
– pregradni filter, stena.
3. Orientacijska cena je: 3,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: predviden pri~etek del
je 1. 9. 1995, kon~anje del pa 20. 10. 1995.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla~ilni pogoji z mo‘nostjo zamika dinamike
pla~il, (kompenzacija, kreditiranje, fiksnost
cen), rok izvedbe, strokovna usposobljenost
izvajalca in reference s podro~ja del, realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.
B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki ‘elijo sodelovati v razpisu,
morajo v razpisnem roku predlo‘iti pisno
ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odlo~bo, da
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– ceno za izvedbo del z vklju~enim prometnim davkom,
– pla~ilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s
sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o ‘e opravljenih podobnih delih, ter za katerega naro~nika so bila opravljena,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah delavcev,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upo{teval pogoje naro~nika,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba.
Ponudbe naj bodo izdelane na originalnih popisih.
2. Ponudbo z oznako “Preureditev pre~rpalnice Zdole-Kostanjek – Ne odpiraj” je
potrebno dostaviti v zape~ateni kuverti najkasneje 12. dan po objavi v Uradnem listu
RS, do 10. ure na Ob~ino Kr{ko – oddelek
za gospodarsko infrastrukturo, CK@ 14. Odpiranje ponudb bo isti dan v sejni sobi E ob
11.30.
3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo ob~ine Kr{ko,
CK@ 14, kjer dobite tudi vse dodatne informacije. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predlo‘iti potrdilo o pla~ilu pristojbine v vi{ini 5.000 SIT na ‘iro ra~un {t.
51600-630-13042.
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4. Naro~nik si pridr‘uje pravico dolo~iti
eventualno manj{i obseg del od razpisanega
z ozirom na raspolo‘ljiva finan~na sredstva
in se za zmanj{an obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, pridr‘uje pravico izbrati
razli~na izvajalca za posamezne ceste, ter
pridr‘uje pravico mo‘nosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb
s ciljem racionalnej{ega gospodarjenja s
prora~unskimi sredstvi.
5. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
30 dneh po odpiranju ponudb.
[t. 9 351-5/95
Ob-1988
Ob~ina Kr{ko na podlagi 20. ~lena zakona o financiranju javne porabe objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega izvajalca za:
I. preureditev kotlovnice v objektu
Ob~ine Kr{ko
II. popravilo fasade na objektu Kulturni
dom Kr{ko
A. Splo{ni pogoji
1. Naro~nik: Ob~ina Kr{ko.
2. Predmet razpisa:
I. Preureditev kotlovnice v objektu Ob~ine Kr{ko,
II.Popravilo fasade na objektu Kulturni
dom Kr{ko.
3. Rok izvedbe je 40 dni.
4. Orientacijska cena:
I. 2,000.000 SIT,
II. 1,600.000 SIT.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla~ilni pogoji, (kompenzacija, fiksnost cen),
rok izvedbe, strokovna usposobljenost izvajalca in reference s podro~ja del, realnost
ponudbe, dodatne ugodnosti.
B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki ‘elijo sodelovati v razpisu,
morajo v razpisnem roku predlo‘iti pisno
ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ceno za izvedbo del z vklju~enim prometnim davkom (naro~nik ne nudi avansa),
– pla~ilne pogoje in rok izvedbe – preureditev kotlarne najkasneje do 30.9.1995,
– dokazilo (listo referenc) o ‘e opravljenih podobnih delih, ter za katerega naro~nika so bila opravljena,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upo{teval pogoje naro~nika,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku.
2. Ponudbo z oznako
“I. Ponudba za preureditev kotlovnice v
objektu Ob~ine Kr{ko”,
“II.Ponudba za popravilo fasade na objektu Kulturni dom Kr{ko”.
je potrebno dostaviti v zape~ateni kuverti najkasneje 12. dan po objavi v Uradnem
listu RS, do 10. ure na Ob~ino Kr{ko –
oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta kr{kih ‘rtev 14, kjer bo isti dan ob 12.
uri javno odpiranje ponudb v sejni sobi “E”
Ob~ine Kr{ko.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v sedmih dneh po objavi v
Uradnem listu RS od 7. do 8. ure na Ob~ini
Kr{ko – oddelek za gospodarsko infrastruk-
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turo, proti pla~ilu nepovratnih sredstev v
znesku 10.000 SIT na ‘iro ra~un Ob~ine
Kr{ko {t. 51600-630-13042. Dodatne informacije dobite pri Pirc Matja‘u (tel. 0608 22
771).
3. 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.
4. Naro~nik bo izbiro ponudnika opravil
za vsak predmet razpisa posebej.
5. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni pisno najkasneje v 30 dneh od odpiranja ponudb.

gospodarsko infrastrukturo ob~ine Kr{ko,
CK@ 14, kjer dobite tudi vse dodatne informacije. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predlo‘iti potrdilo o pla~ilu pristojbine v vi{ini 5.000 SIT na ‘iro ra~un {t.
51600-630-13042.
4. Naro~nik si pridr‘uje pravico dolo~iti
eventualno manj{i obseg del od razpisanega
z ozirom na raspolo‘ljiva finan~na sredstva
in se za zmanj{an obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, pridr‘uje pravico izbrati
razli~na izvajalca za posamezne ceste, ter
pridr‘uje pravico mo‘nosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb
s ciljem racionalnej{ega gospodarjenja s
prora~unskimi sredstvi.
5. O izbiri bodo ponudniki obve{~eni v
30 dneh po odpiranju ponudb.
Ob~ina Kr{ko

3. Odpiranje ponudb bo v prostorih ob~ine @elezniki, Trnje 20, tretji naslednji delovni dan po poteku razpisa ob 12. 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 raz{iritev pokopali{~a”.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe ponudniki dobijo pri vodji komunalne slu‘be ob~ine @elezniki, tel.:
(064)/66-171.

[t. 1224
Ob-1981
Ob~ina @elezniki, na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in
19/94), ponovno objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca obnove meteorne in
fekalne kanalizacije v naselju Na
Plav‘u-faza A
I. Splo{ni podatki
1. Investitor je ob~ina @elezniki.
2. Predmet razpisa je obnova meteorne
in fekalne kanalizacije v naselju Na Plav‘u.
3. Lokacija: @elezniki, naselje Na Plav‘u.
II. Pogoji za udele‘bo
1. Ponudba mora biti izdelana na na~in,
ki ga dolo~a 10. ~len odredbe o pogojih in
na~inu javnega razpisa za oddajo dolo~enih
del, ki se financirajo iz prora~una RS (Ur. l.
RS, {t. 28/93).
2. Ponudbene cene in vrednosti se vpisujejo v originalni popis oziroma kopijo popisa s koli~inami.
^e ima ponudnik pripombo na originalni
popis, naj svoje predloge napi{e kot varianto izvedbe v posebni prilogi.
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. Za vse materiale in elemente je prevzemnik dol‘an naro~iti preiskave kvalitete
pri za to usposobljeni ustanovi ter dostaviti
investitorju originalne ateste.
3. Ponudnik jam~i investitorju za kakovost in solidnost za vsa izvr{ena dela. Garancijski rok naj ponudnik navede v svoji
ponudbi.
4. Investitor si pridr‘uje pravico dolo~iti
eventualno manj{i ali ve~ji obseg del od
razpisanega z ozirom na razpolo‘ljiva finan~na sredstva.
5. Ponudnik mora k ponudbi predlo‘iti
tudi reference pri izvajanju takih in podobnih del.
IV. Finan~ni pogoji
Okvirna cena za izvedbo vseh razpisanih
del zna{a 22,000.000 SIT.
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, katere
so pla~ljive v 15 dneh po potrditvi.
Opcija ponudbe je 30. avgust 1995.
Eventualna dodatna in ve~ dela se obra~unavajo po cenah iz ponudbe, ~e je vrednost del prekora~ena do 10% pogodbenih
del.

[t. 9 351-5/95
Ob-1989
Ob~ine Kr{ko na podlagi 20. ~lena zakona o financiranju javne porabe objavlja
javni razpis
za oddajo del polo‘itev asfaltnih prevlek
na lokalnih in komunalnih cestah (ca.
3,50 km)
A. Splo{ni pogoji
1. Naro~nik: Ob~ina Kr{ko.
2. Predmet razpisa: polo‘itev asfaltnih
prevlek:
– Jablance – Kostanjevica dol‘ina 1,50
km,
– Ulice KS Kr{ko dol‘ina 2,00 km.
3. Orientacijska cena je 21,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: predviden pri~etek del
je 1.9.1995, kon~anje del pa 20.9.1995.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla~ilni pogoji z mo‘nostjo zamika dinamike
pla~il, (kompenzacija, kreditiranje, fiksnost
cen), rok izvedbe, strokovna usposobljenost
izvajalca in reference s podro~ja del, realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.
B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki ‘elijo sodelovati v razpisu,
morajo v razpisnem roku predlo‘iti pisno
ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odlo~bo, da
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– ceno za izvedbo del z vklju~enim prometnim davkom,
– pla~ilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s
sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o ‘e opravljenih podobnih delih, ter za katerega naro~nika so bila opravljena,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah delavcev,
– podatke o mehanoopremljenosti,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upo{teval pogoje naro~nika,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba.
Ponudbe naj bodo izdelane na originalnih popisih.
2. Ponudbo z oznako “Polo`itev asfaltnih prevlek na lokalnih in komunalnih cestah – Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v
zape~ateni kuverti najkasneje 12. dan po
objavi v Uradnem listu RS, do 10. ure na
Ob~ino Kr{ko – oddelek za gospodarsko
infrastrukturo, CK@ 14. Odpiranje ponudb
bo isti dan v sejni sobi E ob 11. uri.
3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za

javni razpis
za izbiro izvajalca raz{iritve pokopali{~a
I. Splo{ni podatki
1. Investitor je ob~ina @elezniki.
2. Predmet razpisa je raz{iritev pokopali{~a.
3. Lokacija: @elezniki, Trnje.
4. Obseg in vrsta dela:
– izgradnja stopni{~a,
– ureditev klasi~nih in ‘arnih grobov po
na~rtu.
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 4,000.000 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, katere
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 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‘jo ponudbeno ceno,
b) reference ponudnikov,
c) druge ponudnikove ugodnosti.
2. Rok za oddajo ponudbe je 10. dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Ob~ina @elezniki, Trnje 20.
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[t. 1224
Ob-1982
Ob~ina @elezniki, na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in
19/94), objavlja
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Od ponudnika pri~akujemo, da bo ponudil najmanj 25% kredita za dobo enega leta.
V ponudbi navedite pogoje z obrestno mero.
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 za vse razpisane objekte, najni‘je ponudbene cene za
posamezne objekte oziroma dela,
b) zagotovitev kredita najmanj v razpisani vi{ini, ugodnej{o obrestno mero in dalj{i rok odpla~ila,
c) reference ponudnikov,
d) druge ponudnikove ugodnosti.
2. Rok za oddajo ponudbe je 14. dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Ob~ina @elezniki, Trnje 20.
3. Odpiranje ponudb bo v prostorih ob~ine @elezniki, Trnje 20, tretji naslednji delovni dan po poteku razpisa ob 13. uri.
4. Ponudniki bodo o izidu nate~aja obve{~eni najkasneje 30 dni po odpiranju ponudb.
5. Ponudba mora biti v zape~ateni koverti z oznako “Ne odpiraj, ponudba za kanalizacijo”.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe ponudniki dobijo pri vodji komunalne slu‘be ob~ine @elezniki, tel.:
064/66-171.
Ob~ina @elezniki

Kot naro~nik del nismo obvezani izbrati
ponudbe, ki vsebuje najni‘jo ceno, temve~
prosto presojamo o izbiri najugodnej{ega
ponudnika v skladu z navedenimi merili.
5. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti poslane priporo~eno po po{ti na
naslov: Ra~unsko sodi{~e Republike Slovenije, Pre‘ihova 4, Ljubljana, p.p., 256, do
21. 8. 1995 do 12. ure. Ponudba mora biti
oddana v zaprti ovojnici z navedbo to~nega
naslova ponudnika z oznako: Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis za Varnostno storitev.
6. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 22. 8. 1995 ob 12. uri v prostorih Ra~unskega sodi{~a RS. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udele‘ili odpiranja ponudb, morajo predlo‘iti pisno pooblastilo
ponudnika za zastopanje.
7. Nepravo~asno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudniku neodprte.
8. Ponudniki bodo obve{~eni o izidu v
roku 8 dni od dneva odpiranja.
9. Dodatne informacije dobite po telefonu {t. 1765-888.
Ra~unsko sodi{~e RS

[t. 3604-1/95
Ob-1970
Na podlagi zakona o izvr{evanju prora~una Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t.
26/94) in glede na odredbo o postopkih za
izvajanje javnega razpisa za oddajo naro~il
(Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) Ra~unsko
sodi{~e Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za opravljanje varnostnih storitev
1. Naro~nik: Ra~unsko sodi{~e Republike Slovenije, Pre‘ihova 4, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je varovanje in vratarsko-receptorska slu‘ba v zgradbi, ki jo
ima Ra~unsko sodi{~e RS.
Delo bo opravljal en delavec vse delovne dni v letu v delovnem ~asu Ra~unskega
sodi{~a RS, in sicer od 7. do 17. ure, po
potrebi pa tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
3. Orientacijska vrednost naro~ila zna{a
170.000 SIT mese~no.
4. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
a) usposobljenost ponudnika za ponujena dela oziroma zagotovitev ustreznega kandidata (po mo‘nosti priimek in ime kandidata, srednja izobrazba, znanje slovenskega
jezika, uglajen nastop);
b) dokazilo o registraciji;
c) ponudbena cena;
d) referenca s podro~ja enakih oziroma
podobnih del;
e) obrazec BON-3 (izpolnjen in ne starej{i od 3 mesecev);
f) ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik;
g) vzorec pogodbe.

[t. 33-398/92-95
Ob-1974
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
Vodovoda Ilirska Bistrica – Zabi~e, IV.
faza
1. Investitor: Komunalno stanovanjsko
podjetje Ilirska Bistrica.
2. Naziv objekta: Vodovod Ilirska Bistrica–Zabi~e, IV. faza.
3. Obseg in vrsta del; gradbena, monta‘na in obrtni{ka dela na cevovodu in objektih.
4. Orientacijska vrednost del zna{a
60,000.000 SIT.
5. Predviden rok za pri~etka del je september 1995.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od dneva razpisa do vklju~no
petega dne po objavi tega razpisa vsak delovni dan med 10. in 12. uro na Komunalno
stanovanjskem podjetju Ilirska Bistrica, Pre{ernova 7, (tel. 81-190, 42-188, Mladinov
Miro, Antoni~ Darinka). Tam bo na ogled
tudi projektna dokumentacija.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne po predhodni najavi in pla~ilu v vi{ini
2.500 SIT na @R KSP Ilirska Bistrica {t.
52210-601-11971.
7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so ponudbena cena, na~in pla~ila in
fiksnost cen, rok izvedbe, reference, izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Investitor bo k razpisu {e posebej povabil izvajalca, s katerimi je ‘e sodeloval in so
se izkazali s svojo primernostjo in kvaliteto.
8. Investitor si pridr‘uje pravico, da lahko odda dela v izvedbo fazno glede na dotok in vi{ino razpolo‘ljivih finan~nih sredstev.
9. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za

Stran 1919
Vodovod Ilirska Bistrica–Zabi~e, IV. faza”
je potrebno dostaviti v zape~ateni ovojnici
v 30 dneh po objavi tega razpisa do 12. ure
na naslov: Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica, Pre{ernova 7, Ilirska Bistrica.
10. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po poteku roka za sprejem ponudb ob 9. uri v prostorih Komunalno stanovanjskega podjetja Ilirska Bistrica, Pre{ernova 7.
[t. 33-398/92-95
Ob-1975
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca del za izgradnjo
oziroma ureditev kanalizacijskih
objektov v mestu Ilirska Bistrica
1. Investitor: Komunalno stanovanjsko
podjetje Ilirska Bistrica.
2. Naziv objekta:
a) ureditev kanalizacije v Cankarjevi ulici in v starem mestnem jedru,
b) sanacija kolektorja “S”.
3. Obseg in vrsta del: gradbena, monta‘na in obrtni{ka dela na kanalizaciji.
4. Orientacijska vrednost del:
a) 40,000.000 SIT,
b) 20,000.000 SIT.
5. Predviden pri~etek del je september
1995.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od dneva razpisa do vklju~no
petega dne po objavi tega razpisa vsak delovni dan med 10. in 12. uro na Komunalno
stanovanjskem podjetju Ilirska Bistrica, Pre{ernova 7, po predhodni najavi (tel. 41-190,
42-188, Mladinov Miro, Antoni~ Darinka).
Tam bo na ogled tudi projektna dokumentacija.
7. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so ponudbena cena, na~in pla~ila in
fiksnost cen, rok izvedbe, reference, izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Investitor bo k razpisu {e posebej povabil izvajalca, s katerimi je ‘e sodeloval in so
se izkazali s svojo primernostjo in kvaliteto.
8. Investitor si pridr‘uje pravico, da lahko odda dela v izvedbo fazno glede na dotok in vi{ino razpolo‘ljivih finan~nih sredstev.
9. Oddaja del bo potekala za vsak posamezni objekt posebej, zato bo investitor
sprejemal tudi posami~ne ponudbe.
10. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – Ponudba” in za
kateri objekt se nana{a, je potrebno dostaviti v zape~ateni ovojnici v 30 dneh po objavi
tega razpisa do 12. ure na naslov: Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica,
Pre{ernova 7, Ilirska Bistrica.
11. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po poteku roka za sprejem ponudb ob 9. uri v prostorih Komunalno stanovanjskega podjetja Ilirska Bistrica, Pre{ernova 7.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Ilirska Bistrica
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Ob-1977
Slovenija, Projekt magistralne ceste v
smeri vzhod–zahod,

bene cene v slovenskih tolarjih ali v protivrednosti v konvertibilni valuti, kar mora
biti vse dostavljeno na spodaj omenjeni naslov najkasneje do vklju~no 2. oktobra 1995
do 9. ure, ko bo tudi odpiranje ponudb ob
prisotnosti tistih ponudnikov, ki se bodo
‘eleli udele‘iti takega odpiranja ponudb. Ponudbena dokumentacija je na voljo ponudnikom na spodnjem naslovu od 1. avgusta
1995 dalje, od ponedeljka do petka med 8.
in 12. uro po lokalnem ~asu.
Morebitni ponudniki lahko dobijo nadaljnja podrobnej{a pojasnila, pregledajo ali pridobe ponudbeno dokumentacijo na naslednjem naslovu: Oto Rubini~, dipl. in‘. Dru‘ba
za dr‘avne ceste, d.o.o., Dunajska 48, soba
{t. 130, Ljubljana, tel. +386-61 132-42-22
int. 249, faks: +386-61-13-31-282.
Direkcija RS za ceste
Slovenia East-West Highway Project
Invitation for Tenders
Construciton of a Railway Underpass at
Ptuj on Main Road M-3 Ptuj
This Invitation for Tender 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 improvements to the Main East-West
Highway.
The Ministry of Transport and Communications, Directorate of the Republic of
Slovenia for Roads now invites sealed tenders from contractors for the following contract to be funded from part of the proceedsd of the loan.
The subject of the tender are the following vorks:
– Earthworks: topsoil excavation 1.548
cubic metres, wide excavation 4.652 cubic
metres, excavation of ditches 144 cubic metres, embankment 3.354 cubic metres, topsoil depot 879 cubic metres;
– Relocation of Ormoska road M-3 at
Ptuj with 3 crossings;
– Deviations of:
Ormoska road in length of 635 metres,
Zvezna road in the length of 380 metres,
Cuckova road in the length of 240 metres;
– Relocation of the railway in the length
of 271 metres;
– Caisson:
covered with piles in the length of 80
metres,
open with piles in the length of 60 metres,
open without piles in the length of 130
metres,
retaining wall in the length of 30 metres.
Expected duration of construction is 16
months from the receipt of the Letter of
Acceptance of the Bid. The time for preparation of tenders is 60 days.
Tenders of railway Underpass at Ptuj,
should be submitted only by the firms which
meet the minimum criteria including but not
limited to:
– annual turnover in construction work
US$17 million,
– successful experience as the prime contractor in the construction of at least one

poziv k predlo‘itvi ponudb
za gradnjo ‘elezni{kega podvoza
na Ptuju na magistralni cesti M -3
Ta poziv k predlo‘itvi ponudb 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 poziva izvajalce k predlo‘itvi zape~atenih ponudb za
naslednja gradbena dela, ki se bodo delno
financirala iz sredstev posojila.
Predmet ponudbe so naslednja gradbena
dela:
– zemeljska dela: izkop humusa 1.548 m³,
{iroki izkop 4.652 m³, izkop jarkov 144 m³,
nasipi 3.354 m³, deponija humusa 870 m³,
– prestavitev Ormo{ke ceste M-3 v Ptuju
s 3 kri‘anji;
– deviacije:
Ormo{ke ceste cete v dol‘ini 635 m,
Zvezne ceste v dol‘ini 380 m,
^u~kove ceste v dol‘ini 240 m,
– prestavitev ‘elezni{ke proge v dol‘ini
271 m;
– keson:
pokriti s piloti v dol‘ini 80 m,
odprti s piloti v dol‘ini 60–0 m,
odprti brez pilotov v dol‘ini 130 m,
oporni zid v dol‘ini 30 m.
Za izdelavo izvedbenih projektov in
gradnje je predviden rok 16 mesecev od
dneva prejme Pisma o sprejemu ponudbe.
Rok za pripravo ponudbe je 60 dni.
Ponudbe za gradnjo ‘elezni{kega podvoza v Ptuju naj predlo‘e samo tiste izvajalske
firme, ki izpolnjujejo naslednje minimalne
vendar ne tudi s tem omejene kriterije:
– letni promet gradbenih del v vi{ini
2.000,000.000 SIT.
– uspe{ne izku{nje kot glavni izvajalec
gradbenih del na vsaj enem projektu v zadnjih petih letih, ki je po naravi in zapletenosti primerljiv z razpisanimi deli.
Na razpis za zbiranje ponudb za dela, ki
bodo financirana iz sredstev posojila Evropske banke za obnovo in razvoj se lahko
prijavijo ponudniki iz vseh dr‘av.
Ponudniki lahko dobijo ponudbeno dokumentacijo na spodaj omenjenem naslovu
ob vpla~ilu nevra~ljivega zneska v vi{ini
60.000 SIT ali v protivrednosti v konvertibilni valuti, na ban~ni ‘iro ra~un {t.
50105-601-13838 pri Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana, v korist Dru‘be za dr‘avne ceste, d.o.o., s pripisom “Za ponudbeno dokumentacijo”.
Na ‘eljo bomo ponudniku dokumentacijo pravo~asno poslali s kurirsko po{to na
stro{ke ponudnika, vendar ne prevzamemo
nikakr{ne odgovornosti za izgubo ali prepozno dostavo. V licitacijskem postopku bodo upo{tevani samo tisti ponudniki, ki bodo
pla~ali razpisno dokumentacijo.
Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predlo‘iti tudi ban~no garancijo za resnost
ponudbe v minimalni vi{ini 3% od ponud-
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project of a nature and complexity comparable to the tendered Works within the last
five years.
Tendering for contracts to be financed
with the proceeds of a loan from the European bank is open to firms from all countries.
Tender documents may be obtained from
the address below upon payment of a nonrefundable fee of 60.000 SIT (Slovenian Tolars) or equivalent in a convertible currency.
Payment should be made by bank transfer
to bank account No. 51774/7 at Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana for Dru‘ba za
dr‘avne ceste, with the notice “for the tender documentation”. If requested, the documents will be promptly despatched by courier but no liability can be accepted for loss
or late delivery. Only parties who purchase
the tender documents will be eligible to submit tenders.
All tenders must be accompanied by a
Bid security in the amount corresponding to
a minimum of 3% (three percent) of the Bid
price in Slovenian Tolars or equivalent in a
freely convertible currency, and must be
delivered to the address below, on or before
October 2nd, 1995 by 9.00 am, at which
time they will be opened in the presence of
the tenderers’ representatives who wish to
attend.
Interested firms may obtain further information from, and inspect and acquire the
prequalification documents at the address
below from August 1 between 8.00 hrs and
12.00 hrs local time Monday throught Friday: Dipl. In‘. Oto Rubini~, Dru‘ba za dr‘avne ceste, d.o.o., Dunajska 48, Room No.
128, Ljubljana, Republic of Slovenia, tel.
+386-61 1324-222; fax: +386-61 1331-282.
Direkcija RS za ceste
[t. 110-1/95
Ob-1978A
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: Modernizacija ceste R
324/1144 Todra‘–Brebovnica, od km
2.786 do km 5.177
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 9. do 11. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Janez Gorenc, dipl.
in‘. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
170,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca. Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 4. 9. 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 “Modernizacija ceste R 324 Todra`–Brebovnica”. J.G.
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Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 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.

a) predvideni rok trajanja investicije od
1. 9. 1995 do 1. 3. 1996,
b) predvidena vrednost celotne investicije je 45,000.000 SIT.
IV. Srednja {ola Kr{ko – novogradnja:
a) predvideni rok trajanja investicije od
1. 9. 1995 do 1. 9. 1996,
b) predvidena vrednost celotne investicije je 500,000.000 SIT.
V. Srednja {ola Dom‘ale – novogradnja
telovadnice:
a) predvideni rok trajanja investicije od
1. 10. 1995 do 1. 9. 1996,
b) predvidena vrednost celotne investicije je 75,000.000 SIT.
VI. Gimnazija Ko~evje – adaptacija in
dozidava:
a) predvideni rok trajanja investicije od
1. 10. 1995 do 1. 9. 1996,
b) predvidena vrednost celotne investicije je 200,000.000 SIT.
VII. Srednja tekstilna {ola Metlika – dozidava:
a) predvideni rok trajanja investicije od
1. 9. 1995 do 1. 3. 1996,
b) predvidena vrednost celotne investicije je 30,000.000 SIT.
1. Predmet nate~aja:
– za objekta I. in II. – izvedba investitorskega in‘eniringa od faze ‘e pridobljenega
gradbenega dovoljenja do predaje objektov
v uporabo,
– za ostale objekte – izvedba investitorskega in‘eniringa v celoti.
2. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako
“Nate~aj za izvedbo in`eniringov – Ne odpiraj” dostavite v zape~ateni ovojnici na naslov: Ministrstvo za {olstvo in {port, @upan~i~eva 6, Ljubljana (Slu`ba za investicije,
Trubarjeva 3, Ljubljana).
Rok za oddajo ponudb je 17. 8. 1995.
3. Odpiranje ponudb bo 22. 8. 1995 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za {olstvo in
{port, Slu‘ba za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana.
4. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje
dejavnosti),
– reference za objekte, katerih investicijska vrednost zna{a ve~ kot 150,000.000 SIT,
– ponudbena cena (avansov ni),
– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam,
kateri bodo sodelovali na nalogi),
– finan~ni podatki (BON 1, BON 2 in
BON 3, ki ne smejo biti starej{i od 30 dni),
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
O izbiri najugodnej{ega ponudnika bo
vse udele‘ence razpisa komisija obvestila v
10 dneh od odpiranja ponudb.
Najcenej{i ponudnik ni nujno, da je najugodnej{i.
5. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe:
– reference,
– kadri,
– cena.
6. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Ministrstvu za {olstvo
in {port, Slu‘ba za investicije, tel. 212-838.

[t. 110-1/95
Ob-1978B
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: Projekt PZI
modernizacije reg. C. R 330/1191 Velika
Reka–Rade~e
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 9. do 11. 8. 1995, strokovne informacije pa vam posreduje Karmen De{man,
dipl. in‘. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del zna{a
2,500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca. Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 17. 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 “Projekt PZI
modernizacije reg. c. Velika reka–Rade~e”.
– K.D.
Javno odpiranje ponudb bo 17. 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.
Direkcija RS za ceste
Ob-1979
Ministrstvo za {olstvo in {port, @upan~i~eva 6, na podlagi dolo~il odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izvedbo investitorskega in‘eniringa
pri izvedbi investicij na podro~ju
srednjih {ol v Republiki Sloveniji
I. Gimnazija in ekonomska {ola Trbovlje – adaptacija in dozidava:
a) predvideni rok trajanja investicije od
1. 10. 1995 do 1. 9. 1996,
b) predvidena vrednost celotne investicije je 70,000.000 SIT.
II. Gimnazija Vi~, Ljubljana – adaptacija in dozidava:
a) predvideni rok trajanja investicije od
1. 9. 1995 do 1. 3. 1996,
b) predvidena vrednost celotne investicije je 250,000.000 SIT.
III. Gimnazija [i{ka, Ljubljana – adaptacija (preureditev delavnic v u~ilnice):

Ob-1980
Ministrstvo za {olstvo in {port, Ljubljana, @upan~i~eva 6, na podlagi dolo~il odred-
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be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93
in 19/94) ponovno objavlja
javni razpis
za izvedbo investitorskega in‘eniringa
za gradnjo objektov:
a) Srednja gostinska {ola v Celju – novogradnja
b) telovadnica Gimnazije Celje – Center – dozidava
1. Predmet nate~aja in obseg del: izvedba investitorskega in‘eniringa za omenjena
objekta.
2. Orientacijska vrednost celotne investicije:
a) 400,000.000 SIT,
b) 125,000.000 SIT.
3. Predvideni rok pri~etka del je november 1995. Predvideni rok dokon~anja del je
september 1996.
4. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako
“Ponudba za Srednjo gostinsko {olo in telovadnico Celje Center – Ne odpiraj” dostavite v zape~atenem ovoju na naslov: Ministrstvo za {olstvo in {port, @upan~i~eva 6, Ljubljana (Slu`ba za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana).
Rok za oddajo ponudb je 17. 8. 1995.
5. Odpiranje ponudb: 22. 8. 1995 ob 12.
uri v prostorih Ministrstva za {olstvo in
{port, Slu‘ba za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana
6. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje
dejavnosti),
– reference za objekte, katerih investicijska vrednost zna{a ve~ kot 150,000.000
SIT,
– ponudbena cena (avansov ni),
– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam,
kateri bodo sodelovali na nalogi),
– finan~ni podatki (BON 1, BON 2 in
BON 3, ki ne smejo biti starej{i od 30 dni),
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
O izbiri najugodnej{ega ponudnika bo
vse udele‘ence razpisa komisija obvestila v
10 dneh od odpiranja ponudb.
Najcenej{i ponudnik ni nujno, da je najugodnej{i.
7. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe:
– reference,
– kadri,
– cena.
8. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Ministrstvu za {olstvo
in {port, Slu‘ba za investicije, tel. 212-838.
9. Ta objava nadome{~a nepopolno objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS, {t.
42/95 z dne 21. VII. 1995.
Ministrstvo za {olstvo in {port
[t. 21/95
Ob-1983
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93, 19/94), zakona o
graditvi objektov, uredbe o finan~nih intervencijah za celotno urejanje pode‘elja in
obnovo vasi za drugo polletje 1995 (Ur. l.
RS, {t. 41/95) in po pooblastilu Ministrstva
za kmetijstvo in prehrano Republike Slove-
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nije, objavlja Pomurski namakalni konzorcij, g.i.z., Murska Sobota, Lendavska ulica
11/3

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve{~eni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.
Pomurski namakalni konzorcij, g.i.z.,
Murska Sobota

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izdelavo tehni~ne
dokumentacije za naslednje naloge:
Dolo~itev vodnih virov za namakanje
kmetijskih povr{in v okviru I. faze
Nacionalnega programa namakanja v
Pomurju, Namakalni sistem
Ljutomer–Nor{inci, Namakalni sistem
Lendava–Lako{–Peti{ovci in Namakalni
sistem Melinci
1. Naro~nik: Pomurski namakalni konzorcij, g.i.z., Murska Sobota.
2. Predmet razpisa:
a) dolo~itev mo‘nih virov za namakanje
kmetijskih povr{in Pomurja v okviru I. faze
izvajanja Nacionalnega programa namakanja – idejni projekt,
b) ITD za namakalni sistem Ljutomer–Nor{inci – 300 ha,
c) ITD za namakalni sistem Lendava–Lako{–Peti{ovci – 450 ha,
d) ITD za namakalni sistem Melinci –
300–400 ha.
3. Razpisno dokumentacijo za posamezne naloge dobite v prostorih Pomurskega
namakalnega konzorcija, g.i.z., Murska Sobota, Lendavska ul. 11, III. nadstropje, vsak
delovni dan od 8. do 12. avgusta 1995 v
~asu med 10. in 12. uro.
Stro{ke razpisne dokumentacije v vi{ini
15.000 SIT je potrebno pred dvigom dokumentacije poravnati na ‘iro ra~un ABC Pomurke – Skupine podjetij, Murska Sobota,
d.o.o., {t. 51900-601-18096 s pripisom: “Pomurski namakalni konzorcij”.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
le s predlo‘itvijo dokazila o pla~ilu razpisne dokumentacije.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
zna{a:
a) 3,500.000 SIT,
b) 4,000.000 SIT,
c) 4,000.000 SIT,
d) 4,000.000 SIT.
5. Rok izdelave pod t~. a) je 120 dni, pod
t~. b), c), d), I. faza 45 dni, ostale faze pa v
skladu z izdanimi soglasji, vendar najkasneje 45 dni po izdani lokacijski dokumentaciji.
6. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvjanje
pogodbenih del,
– predhodno dokazane reference in poznavanje problematike,
– cena,
– roki,
– pla~ilni pogoji,
– na~in zavarovanja izpolnitve obveznosti.
7. Rok za oddajo ponudb je 28. 8. 1995
do 8. ure na naslov: Pomurski namakalni
konzorcij, g.i.z., Murska Sobota, Lendavska 11, p.p., 217.
Ponudbe morajo biti oddane za vsako
nalogo lo~eno v zaprti kuverti s pripisom:
“Ne odpiraj, ponudba”.
8. Javno odpiranje ponudb bo dne 28.
avgusta 1995 ob 10. uri v prostorih Pomurskega namakalnega konzorcija, g.i.z., Murska Sobota, Lendavska 11.

[t. 23/24
Ob-1984
Na podlagi zakona o izvr{evanju prora~una Republike Slovenije za leto 1995 (Ur.
l. RS, {t. 40/95) v zvezi z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94)
So{ke elektrarne, p.o., javno podjetje za
proizvodnjo elektri~ne energije, Ejrav~eva
20, Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za oddajo del pri sanaciji
akumulacijskega jezera HE Doblar –
odstranitev usedlin v jezeru
1. Investitor: So{ke elektrarne Nova Gorica, p.o., Erjav~eva 20, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: izvedba sanacijskih
del v Doblarskem jezeru – odstranitev usedlin v jezeru.
3. Obseg del: izvedba pristopnih kamionskih poti, ureditev deponije, nakladanje in
transport usedlin na deponijo.
4. Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani ponudniki v roku 5 delovnih dni
od objave razpisa med 8. in 14. uro na naslovu: So{ke elektrarne, Erjav~eva 20, Nova Gorica, tel. 065/228-11.
5. Orientacijska vrednost del zna{a
50,000.000 SIT.
6. Predvideni ~as izvajanja del je november 1995.
7. Kriteriji za izbiro ponudnika bodo naslednji: reference, rok izvedbe, cena, pogoji
pla~evanja in druge ugodnosti, ki garantirajo kvaliteto, ceno in rok izvedbe. Najcenej{a ponudba ni obvezno najugodnej{a.
8. Ponudbe je potrebno dostaviti najkasneje do 12. ure v roku 30 dni od objave
razpisa na naslov: So{ke elektrarne, Erjav~eva 20, Nova Gorica. Ponudbe naj bodo oddane v zape~ateni ovojnici z oznako: “Ponudba
za razpis sanacije jezera – ne odpiraj”.
9. Jvno odpiranje pravo~asno prispelih
ponudb bo istega dne s pri~etkom ob 12.15
v sejni sobi SENG.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa pisno obve{~eni v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
So{ke elektrarne Nova Gorica
[t. 321-01-055/95-17
Ob-1991
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Veterinarska uprava Republike
Slovenije objavlja na podlagi 38. ~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)
javni razpis
za izbiro najugodnej{ega ponudnika za
preverjanje razdru‘itvenih in
otvoritvenih bilanc obstoje~ih
veterinarskih zavodov
1. Uporabnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano – Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 33.
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2. Predmet razpisa je pregled in izdelava
ocen usklajenosti razdru‘itvenih ter otvoritvenih bilanc obstoje~ih veterinarskih zavodov s predpisi in dejanskim stanjem.
3. Orientacijska vrednost vseh razpisanih del je 3,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe naloge je 20. 9. 1995.
5. Merila za izbiro:
a) reference ponudnika,
b) ponudbena cena del,
c) trajanje izvajanja del.
Prednost pri izbiri ponudnika bodo imele pravne ali fizi~ne osebe, ki ‘e s svojim
dosedanjim delom in poznavanjem problematike, ki je predmet razpisa, dokazujejo
ustrezno strokovnost in usposobljenost za
izvajanje razpisanih del.
6. Ponudba mora vsebovati:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokazilo o registraciji, ki ni starej{a
od 30 dni,
c) dokazilo o ‘e opravljenih podobnih
delih ter za katerega naro~nika so bila
opravljena – reference,
d) vzorec pogodbe, s ponudbenim predra~unom,
e) ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro~niku,
f) dinamiko realizacije pogodbe,
g) navedbo poobla{~ene osebe, ki daje
tolma~enje v zvezi s ponudbo.
7. Ponudnik lahko za izdelavo svoje ponudbe dobi dodatna pojasnila in informacije
v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano vsak dan.
8. Kompletno ponudbo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis – Bilance” ter imenom
in naslovom ponudnika je potrebno dostaviti v zape~atenem ovitku, v roku 10 dni od
objave v Uradnem listu RS, do 12. ure, na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana Parmova 33.
9. Odpiranje ponudb bo v petek, 18. 8.
1995 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sejna
soba, trakt VI/I.
Upo{tevane bodo tiste ponudbe, ki izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov uporabnika.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve{~eni v roku 5 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Ponudnik, ki meni, da so bile v postopku javnega razpisa kr{ene dolo~be
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il, lahko zahteva revizijo postopka javnega razpisa.
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Ob-1992
Elektro – Slovenija, p.o., Ljubljana, objavlja
javni razpis
za dobavo strojne in programske
opreme za UNIX
1. Naro~nik: Elektro – Slovenija, p.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je dobava
strojne in programske opreme za UNIX.
3. Predvideni roki dobave so oktobra in
novembra 1995.
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4. Ponudniki lahko dobijo potrebne strokovne informacije pri naro~niku Elektro–
Slovenija, p.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, tel.
061/12-50-333 (Rafael Kastelic in Damjan
Makovec).
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Elektro – Slovenija, p.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2/IV v sobi {t. 9/IV
ob delavnikih od 8. do 12. ure, ob predlo‘itvi dokazila o vpla~ilu 20.000 SIT na ‘iro
ra~un ELES-a {t. 50101-601-90093 pri
Agenciji za pla~ilni promet Ljubljana s pripisom “razpisna dokumentacija za dobavo
strojne in programske opreme za UNIX” in
sicer v roku 30 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.
6. Ponudbo lahko predlo‘ijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentacijo. Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremljene in ne bodo prispele pravo~asno, bodo v
zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.
7. Vsaki ponudbi mora biti prilo‘ena var{~ina v vi{ini 10% skupne ponudbene cene.
8. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
9. Naro~nik si pridr‘uje mo‘nost pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnej{ega gospodarjenja s sredstvi in, da v primeru drugih
prevladujo~ih ugodnej{ih elementov ponudbe, najcenej{e ponudbe ne bo sprejel tudi
kot najugodnej{e.
10. Ponudbo za javni razpis predlo‘ite
vklju~no do 13. 9. 1995 do 12. ure v tajni{tvo Elektro – Slovenija, p.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, soba {t. 306/P, v zaprti ovojnici
z oznako “Javni razpis – ponudba za dobavo strojne in programske opreme za UNIX
– ne odpiraj”.
11. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po izteku razpisnega roka, to je
14. 9. 1995 ob 9. uri v prostorih Elektro –
Slovenija, p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, mala sejna soba IV. nadstropje (nasproti dvigala).
12. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni v 20 dneh po odpiranju ponudb.
Elektro – Slovenija, p.o.
Ljubljana

2. Rok za oddajo kompletnih ponudb je
15 dni po objavi razpisa oziroma ponudbe
morajo prispeti naro~niku najpozneje do 21.
8. 1995 do 14. ure. Nekompletne in prepozne ponudbe ne bodo upo{tevane.
3. Opcijski rok v ponudbi mora biti najmanj 30 dni.
Javno odpiranje ponudb bo na sede‘u
naro~nika dne 23. 8. 1995 ob 10. uri.
Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pisnim neomejenim pooblastilom.
4. Ponudniki bodo obve{~eni o izbiri v
roku 8 dni po odpiranju ponudb.
Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
z naro~nikom najpozneje do 31. 8. 1995.
Pogodbo pripravi naro~nik.
5. Izbrani ponudnik mora za~eti z deli v
roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Dela morajo biti zaklju~ena in opravljen tehni~ni pregled in prevzem objekta najpozneje do 2.
11. 1995, za zamudo se zara~unajo penali
do 5% vrednosti del.
6. Poleg v praksi obi~ajnih podatkov,
mora ponudba vsebovati {e zlasti: referen~no listo, izjavo, da je ponudba kompletna in
da ponudnik sprejema te razpisne pogoje v
celoti ter da je cena fiksna po klavzuli
“funkcionalni klju~ v roke”, listo eventualnih podizvajalcev, dolo~itev vodje gradbi{~a, dolo~be o brezobrestnem kreditiranju
ipd..
Najcenej{i ponudnik ne pomeni najugodnej{ega ponudnika. Merila za izbiro ponudnika so predvsem: usposobljenost ponudnika za izvajanje predmetnih del, reference,
cena, roki, bonitete in solidnost podizvajalcev. Ponudbi morata biti prilo‘ena obrazca
BON-2 in BON-3, ne starej{a od 15 dni.
Ponudba, poslana po po{ti, mora biti ozna~ena “ponudba na razpis – ne odpiraj”.
7. V odprtem razpisnem roku je ponudnikom na vpogled tehni~na dokumentacija
v tajni{tvu na sede‘u naro~nika vsak delavnik od 8. do 11. ure. Kontaktna oseba je
Silva Marinkovi~, ravnateljica pri naro~niku. Kopija popisa del se pla~a na blagajni
naro~nika ob prevzemu v znesku 15.000
SIT.
Postopek do izbire najugodnej{ega ponudnika bo opravljen po dolo~bah tega razpisa in odredbe.
Srednja {ola za gostinstvo in
turizem Radenci, p.o.,
Radenci

[t. 288/95
Ob-1993
Na podlagi dolo~b odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94) v
nadaljevanju: odredba, objavlja Srednja {ola za gostinstvo in turizem Radenci, p.o. iz
Radencev, Mladinska 5, v nadaljevanju naro~nik, slede~i
javni razpis
za zbiranje ponudb za izbiro
najugodnej{ega izvajalca za izvajanje
gradbenih, obrtni{kih in instalacijskih
ter vseh drugih finalnih del pri gradnji
dveh u~ilnic v nadzidku sedanje {olske
zgradbe, v nadaljevanju: predmet
razpisa
1. Orientacijska vrednost vseh del po
klavzuli “funkcionalni klju~ v roke” in popolnoma fiksni cen zna{a 11,500.000 SIT.
Avans je lahko najve~ 30% pogodbene cene, dokon~ni obra~un po uspe{nem tehni~nem pregledu in prevzemu del.

[t. 353-4/95

Ob-1994

Javni razpis
za izbiro izvajalca adaptacije Osnovne
{ole v Me‘ici
1. Naro~nik je Ob~ina Me‘ica.
2. Predmet razpisa je adaptacija osnovne
{ole.
3. Razpisna dokumentacija je na vpogled
na Ob~ini Me‘ica.
4. Pribli‘na vrednost del je 90 mio SIT.
Adaptacija bo potekala v treh fazah
5. Pri~etek del bo predvidoma 15. 9.
1995.
6. Merila za izbiro najugodnej{e ponudbe: reference, cena, rok izvedbe.
7. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni od
objave.
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8. O izidu razpisa bodo vsi ponudniki
obve{~eni v roku 15 dni po preteku razpisa.
Ob~ina Me‘ica
Ob-1995
Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju MZT) in
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
na podlagi 27. ~lena zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, {t. 8/91), pravilnika o
raziskovalnih programih za uresni~evanje
nacionalnih ciljev (Ur. l. RS, {t. 35/94) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih del (Ur. l. RS, {t.
28/93 in 19/94) objavljata
razpis
raziskav v okviru ciljnega
raziskovalnega programa Osnovne
strategije razvoja Slovenije
I. Izhodi{~e
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za znanost in tehnologijo ugotavljata potrebe po kontinuirani podpori pri teko~em in dolgoro~nem strate{kem odlo~anju. Na ta na~in se zagotavlja
oblikovanje in obstoj skupin raziskovalcev,
ki so zaradi narave znanstvenega in strokovnega dela ter stalne informiranosti s strani dr‘avnih organov, sposobne nuditi kvalitetne operativne in strokovne utemeljne analize.
Osnovne naloge predlaganega projekta
izhajajo iz vladne Strategije gospodarskega
razvoja in kot take predstavljajo logi~no nadaljevanje za~etega strokovno-raziskovalnega dela. Razdelimo jih v ve~ vsebinskih
sklopov, ki se med seboj dopolnjujejo in
prekrivajo ter prera{~ajo v trajno sodelovnje z nosilci razvojne politike.
Cilji dolgoro~nega, petletnega projekta
so: sistemati~no ter celovito spremljanje integracijskih procesov Slovenije z Evropsko
Unijo z analizo posledic glede na razli~ne
mo‘ne scenarije prilagajanja ter ugotavljanja stro{kov in koristi (ne)vklju~itve Slovenije v EU; stalno spremljanje in analiza zunanjeekonomskih tokov in strukture doma~ega gospodarstva glede na sklenjene mednarodne sporazume; spremljanje in analiza
mednarodnih gospodarskih odnosov, proizvodnje in ukrepov ekonomske politike pomembnih zunanjetrgovinskih partnerjev oziroma konkurentov; vzpostavljanje transparentnega sistema dr‘avnih finan~nih intervencij z vidika industrijske politike in z
vidika nacionalnih ra~unov; dograjevanje
obstoje~ih informacijskih podlag; priprava
ter vzdr‘evanje ustreznih analiti~nih orodij.
II. Razpisani tematski sklopi
1. Zunanjeekonomska strategija Slovenije
1.1 Postavitev izhdi{~nih vrednot in izzivov zunanjeekonomske strategije Slovenije
– Vizija razvoja zunanjeekonomskih odnosov Slovenije,
– Povezanost in soodvisnost zunanjeekonomske strategije Slovenije z nacionalno
in podro~nimi strategijami,
– Izku{nje posameznih, s Slovenijo primerljivih uspe{nih dr‘av glede zunanjeekonomske strategije Slovenije.
1.2 Splo{ni pogoji zunanjeekonomskih
odnosov Slovenije:
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– Zunanjeekonomska strategija Slovenije in kvantitativni okviri razvoja svetovnega gospodarstva,
– Zunanjeekonomska strategija Slovenije in scenariji gospodarskega razvoja Slovenije.
1.3 Temeljna podro~ja zunanjeekonomske strategije Slovenije:
– Sistem ekonomskih odnosov s tujino
in zakonodajno-pravni okvir ekonomskih
odnosov s tujino (vklju~no z obveznostmi
iz mednarodnih pogodb),
– Vklju~evanje Slovenije v mednarodni
pretok kapitala, blaga in storitev (dinamika
in potrebne aktivnosti ter posledice),
– Te~aj in pla~ilna bilanca, monetarni sistem
– Za{~itna politika kot determinanta Zunanjeekonomske strategije Slovenije (ve~letna raziskava)
– Dav~na politika in polo‘aj izvoznikov
v primerjavi s konkurenco v tujini.
1.4 Slovenija in Evropska unija (ve~letna raziskava) – primerljivost Republike Slovenije z dr‘avami EU po posameznih ekonomskih kazalcih:
– Asociacijski sporazum Slovenije z EU
(vsebinska in finan~na analiza njegovih posledic po posameznih ra~unih za Slovenijo
po posameznih letih v prehodnem obdobju
in po njegovem izteku; sodelovanje Slovenije z EU po posameznih podro~jih – monetarno, carinsko, fiskalno, statisti~no, zakonodajno, kmetijsko ipd. ter vrednostna ocena posledic tega sodelovanja,
– Polnopravno ~lanstvo Slovenije v EU
(potrebna aktivnosti za polnopravno ~lanstvo
Slovenije v EU, analiza – vsebinska in finan~na – posledic takega ~lanstva; ocena neto denarnih tokov med Slovenijo in Evropsko unijo na globalni institucionalni ravni,
vpliv ~lanstva na na{ gospodarski, finan~ni,
za{~itni, monetarni, zaposlitveni ipd. sistem,
– Scenarij nevklju~itve Slovenije v
Evropsko unijo.
1.5 Odnos Slovenije do ostalih evropskih integracij:
– Evropski ekonomski prostor (vsebinska in finan~na analiza posledic vklju~itve
Slovenije v Evropski ekonomski prostor; Potrebne aktivnosti na posameznih podro~jih
za v~lanitev),
– EFTA (vsebinska in finan~na analiza
posledic pridru‘enega ter polnopravnega
~lanstva Slovenije v EFTA),
– CEFTA (analiza posledic v~lanitve
Slovenije v CEFTA),
– druge mo‘ne oblike regionalnega sodelovanja Slovenije (APEC, MERCOSUR,
NAFTA, ipd.) ter analiza posledic razli~nih
oblik sodelovanja.
1.6 Strategija sodelovanja Slovenije s posameznimi dr‘avami
Izbor prioritetnih skupin dr‘av glede nadaljnjega sodelovanja Slovenije in strategija sodelovanja s klju~nimi skupinami dr‘av
oziroma dr‘avami (poseben poudarek na sodelovanju s sosedi).
2. Analiza teko~ih gospodarskih gibanj
3. Dr‘avne finan~ne intervencije v gospodarstvu
3.1 Opredelitev finan~nih intervencij v
sistemu nacionalnih ra~unov.
3.2 Oblike in u~inki dr‘avnih finan~nih
intervencij v Sloveniji.

3.3 Analiza, vrste in podro~ja obsega dr‘avnih finan~nih intervencij.
4. Razvojna in intervencijska vloga dr‘ave (prioriteta MZT)
4.1 Direktne in dav~ne spodbude tehnolo{kemu razvoju.
5. Beg mo‘ganov (prioriteta MZT):
– Analiza dejanskega bega mo‘ganov iz
Slovenije v preteklem obdobju 1988–1994
(obseg, zna~ilnosti, vzroki),
– Analiza potencialnega bega mo‘ganov
iz Slovenije v devetdesetih letih (obseg, zna~ilnosti, vzroki).
III. Razpisni pogoji
A. Oblika in rok prijave
1. Predlog projekta mora biti podan na
predpisanem obrazcu za izvajalce ciljnih raziskovalnih programov, skladno s prdpisanimi pogoji in merili. Obrazce z navodili je
mogo~e dvigniti na Ministrstvu za znanost
in tehnologijo, soba 502, Ljubljana, Slovenska 50.
2. Rok za predlo‘itev projektne ponudbe
je 1. 9. 1995.
B. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizi~ne osebe iz Slovenije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij oziroma s
statusom zasebnih raziskovalcev.
2. Prednost bodo imeli predlogi projektov, ki bodo izpolnjevali slede~e pogoje oziroma merila:
– interdisciplinarno in interinstitucionalno sestavljena projektna skupina,
– izra‘en interes dr‘avnega ali civilnodru‘benega osebka za aplikacijo rezultatov.
3. Prijavitelj je praviloma vodja projektne skupine, pri ~emer mora izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta, predpisane z 29. in 30. ~lenom
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
{t. 8/91).
4. Izbor projektov za sofinanciranje s
strani MZT se bo opravil na na~in in po
postopku, ki je dolo~en za posamezne vrste
projektov, ki se financirajo iz sredstev MZT
(Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora
in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja in razvoja, Ur. l.
RS, {t. 5/94).
Dodatne informacije o razpisu posreduje
Aljana Poga~nik, Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50, telefon 061/13-11-107, telefaks 061/13-24-140.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
in
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

c) osebna vpuo~a nad 2,0 ccm,
d) specialna policijska vozila;
V ponudbi naj bo kot opcija ponujena
izvedba v belo modri barvi z zvo~no in svetlobno signalizacijo.
2.
a) terenska vozila,
b) terenska vozila s posebno policijsko
opremo;
3.
a) transportna in dostavna vozila za prevoz opreme,
b) transportna vozila za prevoz potnikov;
4. tovorna vozila do 6 t;
5. motorna kolesa:
a) mot. kolesa od 125 do 350 m³,
b) mot. kolesa od 350 do 750 m³ s policijsko opremo.
Podrobnej{e informacije za pripravo ponudbe zainteresirani dobijo pri Ramov{ Milanu tel. 1325-125 int. 5651.
Orientacijska vrednost razpisanih vozil
zna{a 400,000.000 SIT.
Lokacija dostave:
– skladi{~e MNZ, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Dobavni rok:
– sukcesivno v skladu s pozivi v letu
1995 in 1996.
Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– naslov in to~en naziv dejavnosti podjetja,
– overjeno registracijo podjetja, za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki na
dan odpiranja ne sme biti starej{a od treh
mesecev,
– podatke o organizaciji podjetja, {tevilu zaposlenih ter tehni~ni in tehnolo{ki
opremljenosti za servis in oskrbo z rezervnimi deli,
– BON 1 in 2 ali BON 3, pri samostojnih
podjetnikih pa dav~no napoved za preteklo
leto ter potrdilo banke o povpre~nem stanju
na ‘iro ra~unu za zadnje 3 mesece,
– seznam referen~nih naro~nikov v Sloveniji,
– dokazilo oziroma informacija o neposrednem sodelovanju s proizvajalci vozil iz
tujine.
Ponudba naj vsebuje tudi eventualno dokazilo oziroma izjavo o pokritosti uvoza vozil z izvozom izdelkov slovenske proizvodnje.
Drugi zahtevani podatki:
– kontaktna oseba za dajanje informacij
v zvezi s ponudbo,
– izjava, da bo ponudnik upo{teval pla~ilne roke v skladu z navodili Ministrstva
za finance tj. 30 dni in ve~,
– izjava, da bo ponudnik, pri posameznih pozivih, na zahtevo naro~nika, izdal garancijo za resnost ponudbe in dobro izvedbo posla (ban~na garnacija, akceptni nalog,
depozit).
Ponudba naj vsebuje cene v informacijo
naro~nika, s posebej specificirano dodatno
opremo.
V ponudbi naj bodo navedeni okvirni
dobavni roki za posamezna vozila.
Ponudbe, ki ne bodo pripravljene v skladu z zahtevami razpisa, razpisna komisija
ne bo upo{tevala.
Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti:
– kvaliteta in zanesljivost vozil,

[t. 0044/5-308/36/95
Ob-1996
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, [tefanova 2, objavlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro dobavitelja s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za nabavo
vozil
Predmet javnega razpisa s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti, je izbira usposobljenih proizvajalcev in dobaviteljev za
1.
a) osebna vozila 1,4 do 1,6 ccm,
b) osebna vozila 1,6 do 2,0 ccm,
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– ustreznost potrebam uporabnika,
– garancijsko in izvengarancijsko vzdr‘evanje na podro~ju Slovenije,
– reference in zanesljivost dobavitelja,
ter dosedanje izku{nje pri sodelovanju z naro~nikom,
– fina~ni pogoji dobave in dobavni roki,
– dol‘ina in obseg garancijskih obveznosti,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponuja dobavitelj ali tehni~ne mo‘nosti vozil, ki so za
naro~nika zanimive.
Ponudbe morajo prispeti na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, [tefanova 2,
Ljubljana, do 4. 9. 1995 1995 do 12. ure.
Kuverta mora biti ozna~ena “Ne odpiraj
– javni razpis, {t. 308/36/95”.
Odpiranje ponudb bo 5. 9. 1995 ob 8.30
v prostorih MNZ Beethovnova 3, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
Komisija bo obravnavala le ponudbe ki
bodo prejete pravo~ano in bodo pravilno
opremljene. Nepopolne ponudbe bodo izlo~ene. Prav tako bodo izlo~ene vse ponudbe,
za katere se bo v katerikoli fazi postopka
ugotovilo, da je ponudnik navedel neresni~ne podatke.
Ponudniki bodo o izbiri obve{~eni v roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za notranje zadeve

Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– kvaliteta izvajanja del,
– rok izvedbe del,
– ponudbene cene,
– reference,
– pla~ilni pogoji.
Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in 19/94), kar velja za ponudbenika in njegove podizvajalce.
Rok za oddajo ponudb je {tirinajst koledarskih dni od objave v Uradnem listu RS,
oziroma prvi delovni dan po preteku roka
(21. 8. 1995), do 10.30 v vlo‘i{~u Ministrstva za pravosodje, Zupan~i~eva 3, Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z navedbo “ponudba – vzdr`evalna dela Maribor/Rade~e” in oznako “Ponudba – ne odpiraj”.
Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1995
ob 11. uri v sejni sobi {t. 120/IV, Ministrstvo za pravosodje, Zupan~i~eva 3, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov prisotni pri javnem odpiranju morajo imeti pooblastilo. V
primeru, da prisotni predstavniki ponudnika
s pooblastili ne podpi{ejo zapisnika ali ne
dajo svojih pripomb bo naro~nik smatral, da
odstopajo od ponudbe.
Naro~nik bo najugodnej{ega ponudnika
izbral najkasneje v {tirinajstih delovnih dnevih po odpiranju ponudb. Ponudniki bodo o
izbiri obve{~eni takoj po izbiri.
Ministrstvo za pravosodje

[t. 351-03-17/95

Ob-2002

Javni razpis
vzdr‘evalna dela na objektih
pravosodnih organov in organov za
izvr{evanje kazenskih sankcij
Naro~nik: Ministrstvo za pravosodje, @upan~i~eva 3, Ljubljana.
Predmet razpisa je izvedba naslednjih
vzdr‘evalnih del:
1. na objektu sodi{~ v Mariboru, Sodna
14:
– gradbena dela,
– kerami~arska dela,
– slikopleskarska dela,
– steklarska dela,
– ureditev zunanje kanalizacije,
– elektro dela,
– vodovodarska dela,
– ureditev prezra~evanja,
– ureditev ogrevanja,
– parketarska dela.
2. na objektu Prevzgojnega doma Rade~e–grad–Rade~e pri Zidanem mostu, ureditev prostorov za osamitev.
Razpisno dokumentacijo dobite vsak delovni dan med 8.30 in 10. uro pri Jeler~i~
Vojku, Zupan~i~eva 3, Ljubljana, soba
115/IV, dodatne tehni~ne informacije pri
Hren Idi, isti naslov, soba 6/I (tel.
061/1765-425).
Okvirna cena naro~ila je:
1. dela v Mariboru 15,000.000 SIT,
2. dela v Rade~ah 12,000.000 SIT.
Predvideni rok pri~etka del je takoj po
veljavnosti pogodbe. Pogodba je veljavna,
ko jo podpi{eta obe pogodbeni stranki in da
nanjo soglasje Ministrstvo za finance.
Rok dokon~anja del:
1. dela v Mariboru tri mesece po pri~etku del,
2. dela v Rade~ah do 10. 12. 1995.

[t. 110-1/95
Ob-2003
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: Za~asna gostinska
ponudba ob avtocesti ^ebulovica–Diva~a
(parkiri{~e Diva~a)
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 9. 8. 1995 dalje,
strokovne informacije pa vam posreduje Peter Gaspari, dipl. in‘. (tel. 132-22-41).
Ponudbo za javni razpis predlo‘ite do
vklju~no 21. 8. 1995 do 12.30 v vlo‘i{~e
DARS, d.d., Dunajska 48, soba {t. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zape~atena in
ozna~ena: “Ne odpiraj, ponudba za Za~asna
gostinska ponudba ob avtocesti ^ebulovica–Diva~a (parkiri{~e Diva~a).” – P. G.
Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1995
ob 13. 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.
DARS, d.d.
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Ob-2005
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS, {t. 28/93) odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l.
RS, {t. 19/94) Krajevna skupnosti ^rni Vrh
nad Idrijo objavlja
javni razpis
za oddajo del: Primarni vod Zadlog, III.
gradbena etapa
1. Investitor: Krajevna skupnost ^rni Vrh.
2. Naziv objekta: Vodovd ^rni Vrh–Zadlog–Primarni vod III. gradbena etapa.
3. Lokacija: Zadlog.
4. Obseg in vrsta del: del gradbenih del.
5. Orientacijska vrednost del zna{a
18,000.000 SIT.
6. Rok za pri~etek del: 15. 9. 1995, zaklju~ek pa najkasneje 31. 10. 1995.
7. Vsi, ki ‘elijo sodelovati v javnem razpisu, lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (pla~ilo materialnih stro{kov v znesku
5.000 SIT) od 9. 8. 1995 do 14. 8. 1995 med
8. in 12. uro na Krajevni skupnosti ^rni Vrh
nad Idrijo.
8. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so:
– ponujena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokon~anja del,
– druge ugodnosti.
Naro~nik ni obvezen sprejeti ponudbe,
ki vsebujejo najni‘jo ceno, temve~ prosto
presojo o izbiri najugodnej{ega ponudnika
v skladu z merili iz prej{njega odstavka.
9. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
Vodovod ^rni Vrh–Zadlog–Primarni vod
Zadlog III. gradbena etapa”, dostavite v zape~ateni ovojnici najkasneje do 18. 8. 1995
do 10. ure na naslov: Krajevna skupnosti
^rni Vrh nad Idrijo.
10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v prostorih Krajevne skupnosti ^rni
Vrh nad Idrijo, dne 21. 8. 1995 ob 8. uri.
11. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
odpiranja obve{~eni pisno, najkasneje v 5
dneh po odpiranju ponudb.
12. Upo{tevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem razpisa.
13. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobite na sede‘u Krajevne
skupnosti ^rni Vrh nad Idrijo (tel.
065/77-004 ali 065/77-132.
Krajevna skupnosti
^rni Vrh nad Idrijo
Ob-2006
Na podlagi 38. ~lena zakona o izvr{evanju prora~una in o prora~unu Republike Slovenije za leto 1994 (Ur. l. RS, {t. 26/94),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naro~il (Ur. l. RS,
{t. 28/93 in 19/94), Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdr‘evalna dela v skladi{~u @ito
Ljubljana
1. Naro~nik del: Direkcija Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VIII.
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2. Vzdr‘evalna dela v skladi{~u @ito
Ljubljana:
– sanacija armirano-betonskih silosov za
‘ita.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v recepciji Poslovnega centra,
Dunajska 106, Ljubljana, do vklju~no 11. 8.
1995 do 14. ure.
4. Pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo ponudniki vpla~ati stro{ke v
znesku 30.000 SIT na ‘iro ra~un Direkcije
RS
za
blagovne
rezerve,
{t.
50101-637-58020.
5. Pojasnila k razpisni dokumentaciji dobijo ponudniki na pisna vpra{anja pri dr.
Ernestu Trinkavsu, EKO Ljubljana po faksu
{t. 061/50-431, do 18. 8. 1995.
6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 22 mio SIT.
7. Lokacija razpisanih vzdr‘evalnih del
je @ito Mlini, Ljubljana, [martinska 154.
8. Predviden pri~etek del oktober 1995.
9. Merila za izbiro najugodnej{ega ponudnika so reference, rok izvedbe, cena, garancija in druge ugodnosti.
10. Pisne ponudbe morajo ponudniki poslati po po{ti na naslov Direkcija Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106/VIII, Ljubljana, v zaprti ovojnici z vidno oznako “Ponudba @ito – ne odpiraj”, s
priporo~eno po{iljko do 2. 9. 1995 do 24.
ure.
11. Odpiranje ponudb bo v torek, 5. 9.
1995 ob 11. uri v Poslovnem centru, Ljubljana, Dunajska 106/I.
12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpisanih del obve{~eni pisno do vklju~no 8.
9. 1995.
13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izlo~ila.
Direkcija Republike Slovenije
za blagovne rezerve

2. Poro{tvo bo dano poslovni banki za
kredit, ki je namenjen za realizacijo dejavnosti in aktivnosti, pri katerih posojilojemalec lahko dokumentira ustrezen in poro{tvu
sorazmeren obseg naro~il in storitev.
3. Posojilojemalec mora s svojo izbrano
poslovno banko zagotoviti ustrezno posojilo, pri katerem pogoji ne smejo pomembno
odstopati od najbolj ugodnih kreditnih pogojev, ki v trenutku zagotavljanja posojila
veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno
kategorijo posojilojemalca.
4. Poslovna banka mora predlo‘iti:
– kreditno pogodbno sklenjeno s kreditojemalcem,
– pisno izjavo, da je posojilojemalec po
stanju na dan 31. 12. 1994 razvr{~en v skupino A, B oziroma C,
– poro~ilo o skupnem znesku vseh bilan~nih in zunajbilan~nih terjatev in obveznosti posojilojemalca s pripisanimi obrestmi po stanju na dan predlo‘itve predloga za
izdajo poro{tvene izjave,
– obrazec Agencije RS za pla~ilni promet o boniteti podjetja (obrazec BON 2).
Za razvrstitev posojilojemalca po stanju
na dan 31. 12. 1994 se {teje razvrstitev, ki
jo je ob reviziji letnega obra~una banke za
leto 1994 potrdila organizacija za revizijo:
– pisno izjavo Agencije Republike Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje, da podjetje v zadnjih 45 dneh ni
imelo blokiranega ‘iro ra~una ve~ kot 30
dni,
– dokazilo, da zoper posojilojemalca niso podani razlogi za uvedbo ste~ajnega postopka,
– veljavno pogodbo s kreditojemalcem o
ustreznem zavarovanju celotnega zneska
terjatve.
5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo
za izdajo poro{tva Republike Slovenije
predlo‘iti izvle~ek iz poslovnega poro~ila
za leto 1994 z bilanco stanja in poslovni
na~rt za leto 1995.
6. Poslovna banka lahko zahteva od poroka izpolnitev poro{tvene obveznosti le v
primeru, ko se banka ni mogla popla~ati iz
zavarovanja, ki je dolo~eno s pogodbo s
posojilojemalcem.
O rokih nastopa obveznosti ter o izpolnitvi in o prenosu neizterjanih terjatev ter
preostalih zavarovanj sklene poslovna banka poro{tveno pogodbo z Ministrstvom za
finance.
7. Poro{tvo bo praviloma dano za obveznosti z dospelostjo do enega leta, v izjemnih primerih pa se poro{tvo lahko podalj{a {e za eno obdobje.
8. Poslovna banka ponudi posojilojemalcu ugodnej{e kreditne pogoje od najbolj
ugodnih ter zni‘a pogodbeno letno obrestno
mero za dodanih 3% to~ke, odvisno od posojila.
Letna obrestna mera mora biti fiksna in
ne sme presegati 12% letno obrestno mero.
9. Posami~no poro{tvo po pravnem subjektu praviloma ne sme presegati 7% poro{tvenega potenciala (70 mio SIT), s katerim v prora~unskem letu razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
10. Republika Slovenija zara~unava za
izdana poro{tva provizijo v vi{ini 0,5% letno od dela glavnice, zavarovanega s poro{-

[t. 403-83/95
Ob-2007
Na podlagi zakona o merilih in postopku
za dajanje poro{tev Republike Slovenije
(Ur. l. RS, {t. 21/95) in v skladu z zakonom
o izvr{evanju prora~una Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 26/94 in 40/95) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
objavlja
javni razpis
za pridobivanje poro{tev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti
pravnih oseb v letu 1995
I. Predmet razpisa
Sprejemanje poro{tev Republike Slovenije za posojilne in druge obveznosti doma~ih pravnih oseb v drugem polletju leta
1995.
Za poro{tvo ne morejo kandidati pravne
osebe v lasti Republike Slovenije, Sklada
Republike Slovenije za razvoj in pravne osebe, ki imajo neporavnane obveznosti do dr‘ave.
II. Pogoji za razpis:
1. Posamezno poro{tvo se lahko izda v
vi{ini najve~ do 80% neporavnane obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je banka (kreditodajalec) ni mogla izterjati na podlagi
pogodbe o zavarovanju iz 5. alinee podto~ke 4. to~ke II. tega razpisa.

[t. 45 – 4. VIII. 1995
tvom Republike Slovenije. Provizija mora
biti pla~ana na ‘iro ra~un Republike Slovenije pred podpisom poro{tvene pogodbe, po
izra~unu, ki ga kreditojemalcu predlo‘i Ministrstvo za finance.
Poleg teh meril, bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano upo{tevalo
{e naslednje:
– poro{tvo bo namenjeno pove~ani pridelavi kmetijskih in ‘ivilskih proizvodov
ter njihovemu izvozu.
III. Roki za prijave
1. Rok prijave je 25. september 1995 do
10. ure. Prijave sprejema Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33.
2. Odpiranje prijav bo 25. septembra
1995 ob 10.15 v sejni sobi Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana, Parmova 33.
IV. Pogoji za udele‘bo na razpis so:
– prijava,
– ime in naslov prosilca ter ROS,
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (pogodba s poslovno banko in druga
dokazila).
V. Izbor prijav
– prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj, prijava na razpis
– poro{tvo RS”,
– dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo pravne osebe na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
pri Bo‘eni Majzovski, Ljubljana, Parmova
33, tel. 061/323-643, od 8. do 10. ure.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-2008
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,
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja
ponoven javni razpis
{t. MORS-BO 21/95
za izbiro izvajalca za izdelavo snemljivih
kontejnerjev
1. Naro~nik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
plo{~ad 26.
2. Predmet: snemljivi kontejnerji.
3. Orientacijska vrednost del: 22,780.000
SIT.
4. Predviden rok pri~etka in zaklju~ka
del: oktober 95 - december 95.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predlo‘enem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s {tevilko javnega razpisa) po vpla~anih stro{kih za izdelavo razpisne dokumentacije in po{iljanje v znesku
5.000 SIT na ‘iro ra~un MORS {t.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vklju~no 29. 8. 1995 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva plo{~ad
24, soba {t. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naro~nik razpisne dokumentacije ne vro~a.
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6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. V kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko
naro~nik izlo~i iz nadaljnje obravnave.
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 osebno v
vlo‘i{~u Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 4. 9. 1995 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo to~nega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS
BO 21/95 - Izdelava snemljivih kontejnerjev”.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9.
1995 ob 11. 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.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. V kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko
naro~nik izlo~i iz nadaljnje obravnave.
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 osebno v
vlo‘i{~u Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 11. 9. 1995 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo to~nega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS
PUS 22/95 - Sistemi tehni~nega varovanja”.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 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.

kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko naro~nik izlo~i iz nadaljnje obravnave.
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 osebno v
vlo‘i{~u Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 21. 8. 1995 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo to~nega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS
BO 17A/95 - Priprava in dostava kuhane
hrane za posadke stra`nic”.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 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.

Ob-2010
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,
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

Ob-2011
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,
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

ponoven javni razpis
{t. MORS-BO 17A/95
za izbiro izvajalca za pripravo in
dostavo kuhane hrane za posadke
stra‘nic Bovec, Tolmin, Šentvi{ka gora
in Rijavci
1. Naro~nik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
plo{~ad 26.
2. Predmet: priprava in dostava kuhane
hrane za posadke stra‘nic.
3. Orientacijska vrednost del: 25,000.000
SIT.
4. Predviden rok pri~etka in zaklju~ka
del: september 95 - september 96.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predlo‘enem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s {tevilko javnega razpisa) po vpla~anih stro{kih za izdelavo razpisne dokumentacije in po{iljanje v znesku
5.000 SIT na ‘iro ra~un MORS {t.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vklju~no 17. 8. 95 med 11. in
12. uro na MORS, Kardeljeva plo{~ad 24,
soba {t. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naro~nik razpisne dokumentacije ne vro~a.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. V

{t. MORS-PUS 11/95
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za
dobavitelje pohi{tva za MORS
1. Naro~nik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
plo{~ad 26.
2. Predmet: pohi{tvo za MORS.
3. Orientacijska vrednost del: skladno s
prora~unskimi sredstvi za MORS za leto
1995.
4. Predviden rok pri~etka in zaklju~ka
del: september 95 - december 96.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predlo‘enem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s {tevilko javnega razpisa) po vpla~anih stro{kih za izdelavo razpisne dokumentacije in po{iljanje v znesku
5.000 SIT na ‘iro ra~un MORS {t.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vklju~no 5. 9. 1995 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva plo{~ad
24, soba {t. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naro~nik razpisne dokumentacije ne vro~a.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. V
kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot

Ob-2009
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,
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
{t. MORS-PUS 22/95
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za
dobavitelje in izvajalce sistemov
tehni~nega varovanja
1. Naro~nik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
plo{~ad 26.
2. Predmet: sistemi tehni~nega varovanja.
3. Orientacijska
vrednost
del:
250,000.000 SIT.
4. Predviden rok pri~etka in zaklju~ka
del: 1995-1996
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predlo‘enem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s {tevilko javnega razpisa) po vpla~anih stro{kih za izdelavo razpisne dokumentacije in po{iljanje v znesku
5.000 SIT na ‘iro ra~un MORS {t.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vklju~no 5. 9. 1995 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva plo{~ad
24, soba {t. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naro~nik razpisne dokumentacije ne vro~a.
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je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko naro~nik izlo~i iz nadaljnje obravnave.
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 osebno v
vlo‘i{~u Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 11. 9. 1995 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo to~nega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS
PUS 11/95 - Pohi{tvo za MORS”.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 9.
1995 ob 12. 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

6. Kupec pla~a vse stro{ke vezane na
prodajo nepremi~nin.
Javna dra‘ba bo dne 21. 8. 1995 ob 13.
uri na sede‘u podjetja MI Moderni interieri,
p.o., Ljubljana, Parmova 53/IV.
MI Moderni Interieri, p.o.,
Ljubljana

Razne objave
Ob-1959
MI Moderni interieri, trgovsko podjetje
s pohi{tvom in stanovanjsko opremo, p.o.,
Ljubljana, Parmova 53, na podlagi sklepa
delavskega sveta razpisuje
javno dra‘bo
za prodajo:
1. Poslovnega prostora v pritli~ju ve~stanovanjskega objekta v Ljubljani – Ob~ina Be‘igrad, Parmova ulica 22, z neto koristno povr{ino 99,30 m² in s pripadajo~imi
skupnimi prostori ter tremi obstoje~imi telefonskimi priklju~ki.
Izklicna cena za poslovni prostor skupaj
s pripadajo~imi skupnimi prostori zna{a
14,100.000 SIT.
2. Na javni dra‘bi lahko sodelujejo pravne in fizi~ne osebe, ki na javni dra‘bi predlo‘ijo dokazilo o vpla~ilu var{~ine v vi{ini
10% izklicne cene pri blagajni podjetja oziroma na ‘iro ra~un {t. 50102-601-20103.
Var{~ino bomo uspelim ponudnikom
vra~unali v kupnin, neuspelim pa brez obresti vrnili v 3 dneh po kon~ani dra‘bi.
3. Prodajali bomo po na~elu “videno
kupljeno”.
4. Dra‘itelj mora pred za~etkom javne
dra‘be predlo‘iti potrdilo o dr‘avljanstvu
Republike Slovenije, ~e je fizi~na oseba oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ni starej{i kot 3 dni, in pooblastilo, ~e pravne
osebe ne zastopa zakoniti zastopnik.
5. Uspeli ponudnik mora kupno pogodbo skleniti v petih dneh po javni dra‘bi ter
pla~ati kupnino v roku 15 dni od sklenitve
pogodbe.

Ob-1960
Na osnovi sklepov skup{~in dru‘b @J
Meting, d.o.o., Jesenice, C. ‘elezarjev 8, in
Hrast @J, d.o.o., Jesenice, C. ‘elezarjev 8, z
dne 29. 3. 1995,
obve{~amo
upnike o nameravani pripojitvi Hrast @J
d.o.o., k @J Meting, d.o.o.
Pripojitev je posledica poslovne odlo~itve, da se pogoji poslovanja v zdru‘eni obliki izbolj{ajo. Vsi upniki Hrast @J, d.o.o.,
bodo postali upniki @J METING d.o.o., ki
bo kot zdru‘ena dru‘ba prevzela vse obveznosti HRAST @J d.o.o.
Prosimo vse upnike dru‘be HRAST @J
d.o.o., da se v roku 14 dni po objavi pisno
izjasnite o nameravani pripojitvi, na naslov
Emil A‘man, @J Meting, d.o.o., C. ‘elezarjev 8, Jesenice. Kolikor obvestila ne sprejmemo, bomo smatrali, da se upniki s pripojitvijo strinjate.
@J Meting, d.o.o.
Ob-1969
Najbolj{emu ponudniku nudimo utrjeno
zemlji{~e parcelna {tevilka 778/2 KO Je‘ica v sredi{~u Savelj, primerno za prodajo
avtomobilov ali podobne dejavnosti, parkiri{~e in drugo.
Ponudbe po{ljite na Gasilsko dru{tvo Je‘ica, Je‘ica 11, Ljubljana.
Gasilsko dru{tvo Je‘ica
Ob-1998
Vinag, vinarstvo-sadjarstvo, export-import, p.o., Maribor, Trg svobode 3, razpisuje
javno dra‘bo
za prodajo gospodarskega objekta s
pripadajo~im zemlji{~em v Mariboru
1. Gospodarski objekt obsega:
– prostor v izmeri 23,71 m²,
– prostor v izmeri 59,80 m²,
– sanitarije v izmeri 5,43 m², vse skupaj
torej 88,94 m².
Gospodarski objekt je pritli~en, zgrajen leta 1957 in je glede na starost in vzdr‘evanje v
zelo slabem stanju. Potrebna bo takoj{nja prenova stre{ne kritine in stavbnega pohi{tva.
2. Zemlji{~e, na katerem stoji gospodarski objekt:
– funkcionalno zemlji{~e k objektu predstavlja parcela {t. 156/1, k.o. Hrastje v skupni izmeri 2052 m².
Skupna izklicna cena za gospodarsko poslopje s pripadajo~im zemlji{~em je 67.000
DEM, pla~ljivo v tolarski protivrednosti po
srednjem te~aju Banke Slovenije na dan pla~ila.
Javna dra‘ba za navedeno nepremi~nino
bo 21. 8. 1995 ob 10. uri v poslovnih prostorih podjetja Vinag, vinarstvo-sadjarstvo, export-import, p.o., Maribor, Trg svobode 3.
2. Pogoji javne dra‘be:
– na javni dra‘bi lahko sodelujejo pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji,
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kakor tudi fizi~ne osebe (dr‘avljani RS) oziroma njihovi poobla{~enci, ki se izka‘ejo z
veljavnim pooblastilom in so pred pri~etkom javne dra‘be predlo‘ili dokazilo o pla~ani var{~ini v vi{ini 10% izklicne cene za
licitirano nepremi~nino na ‘iro ra~un podjetja Vinag, vinarstvo-sadjarstvo, export-import, p.o., Maribor, {t. @R 51800-601-16364
pri SDK Maribor – s pripisom var{~ina;
– uspeli ponudniki morajo skleniti kupoprodajno pogodbo v 8 dneh po opravljeni
javni dra‘bi, s tem da se 50% kupnine pla~a
ob podpisu oziroma sklenitvi pogodbe, pri
~emer se ‘e vpla~ana var{~ina v{teje v kupnino, preostalih 50% kupnine pa se pla~a v
roku 6 mesecev po sklenitvi pogodbe. ^e
ponudnik ne sklene pogodbe ali kasneje od
nakupa odstopi, zapade var{~ina oziroma ‘e
pla~ana kupnina v korist prodajalca;
– prometni davek in vse stro{ke v zvezi s
prenosom lastni{tva pla~a kupec;
– ponudnikom, ki na dra‘bi ne bodo uspeli, bo var{~ina neobrestovana vrnjena v 5
dneh po opravljeni javni dra‘bi;
– predkupno pravico do nakupa nepremi~nine, ki je predmet te javne dra‘be, ima
dosedanji najemnik.
Prodajne pogodbe bodo postale veljavne
potem, ko bo na predlog prodajalca Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo izdala ustrezno soglasje v
skladu z 2. odstavkom 44. ~lena zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij.
Interesenti lahko dobijo dodatna pojasnila, pregledajo dokumentacijo in si ogledajo poslovne prostore po predhodnem dogovoru po tel. 062/212-161.
Vinag, vinarstvo-sadjarstvo,
export-import, p.o., Maribor
Ob-1999
Na podlagi podanih predlogov delni~arjev ponovno objavljamo vabilo za
1. sejo skup{~ine delni{ke dru‘be
Kompas Hoteli, d.d., Kranjska Gora,
v ~etrtek, 7. septembra 1995 ob 13. uri v
prostorih Hotela Kompas, Kranjska Gora,
Borov{ka 100.
Dnevni red:
1. Otvoritev skup{~ine, sprejem dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
Podan je predlog za raz{iritev pete to~ke
dnevnega reda.
Predlog sklepa: Sprejmejo se predlogi
delni~arjev za dnevni red in izvolijo se organi skup{~ine po predlogu uprave.
2. Sprejem poslovnika skup{~ine
Predlog sklepa: Sprejme se poslovnik v
predlagani obliki.
3. Imenovanje revizijske dru‘be
Predlog sklepa: Imenuje se revizijska
dru‘ba po predlogu uprave.
4. Sprejem predlogov spremembe statuta
4.1 Predlog sklepa: Sprejme se prvi predlog uprave za spremembe.
4.2 Predlog sklepa: Sprejme se drugi
predlog uprave za spremembe.
4.3 Predlog sklepa: Sprejme se tretji
predlog uprave za spremembe.
4.4 Predlog sklepa: Sprejme se ~etrti
predlog uprave za spremembe.
4.5 Predlog sklepa: Sprejme se peti predlog uprave za spremembe.
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5. Poslovno poro~ilo za leto 1995
5.1 Poslovno poro~ilo za leto 1994
Predlog sklepa: Sprejme in potrdi se poslovno poro~ilo za leto 1994.
5.2 Informacija o poslovanju za leto
1995
Predlog sklepa: Sprejme in potrdi se poro~ilo o poslovanju.
5.3 Pokrivanje in sanacija izgube iz leta
1993, 1994 ter teko~ega leta
Predlog sklepa: Sprejme in potrdi se program za pokrivanje in sanacijo izgube iz
leta 1993, 1994 in teko~ega leta.
6. Izvolitev ~lanov nadzornega sveta
Podan je bil predlog o katerem se glasuje.
Predlog sklepa: Izvolijo se ~lani nadzornega sveta po predlogu delni~arjev.
7. Dolo~itev nagrad za ~lane nadzornega
sveta
Predlog sklepa: Sprejme se sklep po
predlogu uprave.
Glasovanje bo javno, razen v to~ki izvolitve ~lanov nadzornega sveta.
Pravico sodelovanja imajo vsi delni~arji, ki so pridobili delnice iz naslova lastninjenja podjetja. Vsaka delnica daje en glas.
Delni~arji se lahko udele‘ijo seje osebno ali preko poobla{~enca. Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati splo{ne podatke
(ime in priimek, naslov, EM[O oziroma firmo in sede‘) pooblastitelja in poobla{~enca
ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo je neomejeno, razen, ~e ni druga~e navedeno.
Delni~arji morajo svojo udele‘bo na
skup{~ini pisno prijaviti najkasneje tri dni
pred skup{~ino, to je do 4. 9. 1995. Pooblastila morajo biti prav tako na sede‘u podjetja najkasneje tri dni pred skup{~ino, to je do
4. 9. 1995. Upo{tevajo se le to~ne in pravo~asne prijave in pooblastila.
Glasovalne listi~e bodo delni~arji lahko
prevzeli na dan skup{~ine najkasneje 1 uro
pred za~etkom skup{~ine.
V primeru, da skup{~ina ob prvem sklicu ne bo sklep~na, bo ponovno zasedanje 7.
9. 1995 ob 13.30 v Hotelu Kompas z enakim dnevnim redom. Skup{~ina bo takrat
veljavno odlo~ala ne glede na vi{ino zastopanega kapitala.
Dvorana bo odprta pol ure pred pri~etkom skup{~ine. Delni~arje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v
dvorano pravo~asno zasedejo mesta.
Dodatno gradivo je na vpogled v tajni{tvu podjetja Kompas Hoteli, d.d., Kranjska
Gora, Borov{ka 100, od ponedeljka do petka od 11. do 13. ure.
Kompas Hoteli, d.d.,
Kranjska Gora

Predlog sklepa za~asne uprave:
Skup{~ina sprejema dnevni red.
Izvoli se predsednika skup{~ine in dva
pre{tevalca. Imenuje se notarja za sestavo
zapisnika.
2. Sprejem Poslovnika o delu skup{~ine
Predlog sklepa za~asne uprave:
Skup{~ina sprejme poslovnik o delu
skup{~ine.
3. Spremembe statuta
Predlog sklepa za~asne uprave in za~asnega nadzornega sveta:
Skup{~ina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta TLGE SIPOREX,
d.d.
4. Sprejem pravil delni{ke dru‘be
Predlog sklepa za~asne uprave:
Skup{~ina sprejme pravila delni{ke dru‘be.
5. Raz{iritev za~asnih ~lanov nadzornega
sveta, izvolitev ~lanov nadzornega sveta in
imenovanje vseh ~lanov nadzornega sveta.
Predlog sklepa za~asnega nadzornega
sveta:
Skup{~ina izvoli {tiri ~lane nadzornega
sveta. Skup{~ina imenuje vse ~lane nadzornega sveta.
6. Dolo~itev sejnine ~lanom nadzornega
sveta
Predlog sklepa za~asne uprave in za~asnega nadzornega sveta:
Skup{~ina dolo~i sejnine ~lanom nadzornega sveta.
7. Poslovno poro~ilo za leto 1994 in
Sklepanje o delitvi nerazporejenega dobi~ka za leto 1993 in 1994.
Predlog sklepa za~asne uprave in za~asnega nadzornega sveta:
Sprejme se poslovno poro~ilo za leto
1994.
Nerazporejeni dobi~ek za leto 1993 in
leto 1994 se razdeli po predlogu za~asne
uprave in za~asnega nadzornega sveta.
8. Poslovna politika dru‘be za leto 1995
Predlog sklepa za~asne uprave in za~asnega nadzornega sveta:
Sprejme se predlagana poslovna politika
za leto 1995.
9. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa za~asnega nadzornega
sveta:
Skup{~ina imenuje predlagano revizijsko dru‘bo za revizorja dru‘be.
Predmeti, o katerih odlo~a skup{~ina, so
delni~arjem na vpogled na sede‘u dru‘be v
tajni{tvu v Zagorju ob Savi, Loke 64, vsak
delovni dan v tednu od 10. do 12. ure, v
~asu 15. 8. do 29. 8. 1995.
Predlogi delni~arjev so lahko le pisni,
obrazlo‘eni in vlo‘eni v 7 dneh po objavi
tega sklica na sede‘u dru‘be.
Udele‘ba na skup{~ini:
Skup{~ine se lahko udele‘ijo delni~arji
navadnih delnic oznake A, B, C, D in E in
njihovi poobla{~enci, zastopniki in zastopnik zdru‘enja notranjih delni~arjev. Pravico
udele‘be na skup{~ini in glasovalno pravico
lahko uresni~ujejo delni~arji, ki v 3 dneh
pred skup{~ino upravi dru‘be pisno prijavijo svojo udele‘bo.
Navodila za glasovanje
O vseh to~kah dnevnega reda je glasovanje javno.
Sklepe k 1a, b, 2, 4, 5, 6, 7 in 8 to~ki
dnevnega reda sprejmejo delni~arji navad-

[t. 12/95
Ob-2000
Na podlagi 7. poglavja statuta delni{ke
dru‘be in sklepa za~asne uprave sklicujem
1. skup{~ino TLGE SIPOREX, d.d.
ki bo 1. 9. 1995 ob 14. uri v sejni sobi
TLGE SIPOREX v Zagorju, Loke 64.
Dnevni red:
1. Otvoritev skup{~ine, sprejem dnevnega reda, ugotovitev udele‘be in sklep~nosti
ter:
a) izvolitev predsednika in dveh pre{tevalcev,
b) imenovanje notarja za sestavo zapisnika.
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nih delnic A, B, C, D z navadno ve~ino
oddanih glasov. Sklep k 3. to~ki dnevnega
reda sprejmejo delni~arji navadnih delnic
oznake A, B, C, D z najmanj 3/4 oddanih
glasov.
Na~in glasovanja:
Osebno, po poobla{~encu ali zastopniku
na skup{~ini, na podlagi glasovnice, ki jo
prejme delni~ar ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo mora biti pisno. Podpisnike
Delni{kega sporazuma notranjih delni~arjev zastopa poobla{~enec delni{kega sporazuma.
Opozorilo
Sejna soba bo odprta 30 minut pred za~etkom zasedanja.
^e skup{~ina ob sklicani uri ne bo
sklep~na, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 15. uri v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skup{~ina odlo~ana ne glede na vi{ino zastopanega osnovnega kapitala.
Za za~asno upravo
TLGE SIPOREX, d.d.
Direktor
mag. Gerhard Percl, dipl. ek.
[t. 37/95
Ob-1941
Konzorcij upnikov LIK Celje, Mariborska 116, objavlja
javno dra‘bo
za prodajo poslovnih prostorov
1. Predmet prodaje so poslovni prostori
v objektu pohi{tvo biv{i LIK Savinja, Mariborska 116, Celje, k.o., Sp. Hudinjac, parc.
{t. 1447/53 v izmeri 941 m², parc. {t.
1447/70 v izmeri 285 m², parc. {t. 1447/71 v
izmeri 119 m² dvori{~e,
2. Izklicna cena je 447.000 DEM v SIT
protivrednosti po srednjem te~aju Banke
Slovenije na dan pla~ila.
3. Javna dra‘ba bo 18. 8. 1995 ob 10. uri
v Li Savinja, Mariborska 116 Celje.
4. Na dra‘bi lahko sodelujejo doma~e
pravne in fizi~ne osebe, ki predlo‘ijo potrdilo o pla~ani var{~ini v vi{ini 10% izklicne
cene
na
‘iro
ra~un
prodajalca:
50700-601-13609.
Poobla{~enci morajo predlo‘iti pooblastilo.
5. Nepremi~nine bodo prodane najugodnej{emu ponudniku, ki mora skleniti pogodbo v roku 8 dni od dneva dra‘be. Var{~ina bo kupcu vra~unana v kupnino, neuspelemu ponudniku pa bo var{~ina vrnjena v
roku 5 dni po opravljeni dra‘bi. Rok pla~ila
je 30 dni od dneva sklenitve pogodbe. ^e do
podpisa pogodbe ne bo pri{lo, bo var{~ino
obdr‘al prodajalec.
6. Davek na promet nepremi~nin in vse
druge dajatve in stro{ke povezane s to prodajo in prenosom nepremi~nine na kupca z
zemlji{ko-knji‘nimi vpisi pla~a kupec.
7. Prednost pri nakupu ima najemnik, ki
se je moral izseliti z najemnih prostorov
vsled izgradnje nakupovalnega centra Interspar.
Konzorcij upnikov LIK Celje
[t. 23/95
Ob-1942
Gori{ka knji‘nica Franceta Bevka Nova
Gorica, Kidri~eva 20, Nova Gorica razpisuje
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javno dra‘bo
za prodajo bibliobusa
TAM, tip 190A 11, leto izdelave 1983,
mo~ motorja 137 KW, dovoljena nosilnost
5800 kg, prevo‘enih 147.000 km.
Izklicna cena je 2,2 mio SIT.
Javna dra‘ba bo v torek, 29. avgusta
1995 ob 10. uri na parkiri{~u Adria Auto,
Industrijska cesta 2, Kromberk.
Vozilo bo prodano po na~elu “videno-kupljeno” kupcu, ki bo ponudil vi{jo ceno.
Pogoji javne dra‘be:
1. Dra‘itelj mora pred javno dra‘bo vpla~ati var{~ino v vi{ini 10% izklicne cene na
‘iro ra~un 52000-603-30325 (Gori{ka knji‘nica Franceta Bevka) s pripisom “var{~ina”.
2. Prometni davek in druge dajatve ter
stro{ke v zvezi s prenosom lastnine mora
pla~ati kupec.
3. Celotna kupnina mora biti pla~ana prvi naslednji delovni dan po sklenitvi pogodbe. Le-ta pa mora biti sklenjena najpozneje
prvega delovnega dne po dra‘bi.
4. Pla~ano var{~ino bomo kupcu {teli v
kupnino.
Na dra‘bi neuspe{nim dra‘iteljem bomo
var{~ino brez obresti vrnili v treh delovnih
dneh po kon~ani javni dra‘bi.
5. ^e kupec ne sklene pogodbe v roku,
dolo~enem v 3. to~ki, se prodaja razveljavi,
prodajalec pa zadr‘i var{~ino.
6. Ogled je mo‘en dve uri pred javno
dra‘bo oziroma po dogovoru.
7. Poobla{~eni morajo pred pri~etkom
dra‘be predlo‘iti pisna pooblastila.
8. Prevzem kupljenega vozila je takoj po
sklenitvi pogodbe in pla~ilu kupnine.
Gori{ka knji‘nica Franceta Bevka
Nova Gorica

6. Dolo~itev nagrad za delo predsednika
in ~lanov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se predlog predlaganih nagrad.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja dru‘be za
leto 1995 se imenuje predlagana revizijska
dru‘ba.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delni~arjem na sede‘u dru‘be v splo{ni slu‘bi od 8. do 12.
ure.
Vsak nov predlog delni~arjev mora biti
v pisni obliki obrazlo‘en in oddan v sedmih
dneh po objavi tega sklica.
Seje skup{~ine se lahko udele‘ijo imetniki navadnih delnic z oznako A, B, C in D
sami ali po svojih poobla{~enih oziroma zakonitih zastopnikih.
Vsak delni~ar ali njegov zastopnik mora
svojo udele‘bo na skup{~ini najaviti najpozneje 3 dni pred zasedanjem skup{~ine v pisni
obliki na sede‘u dru‘be Pongrac 101, Gri‘e.
Delni~arji ali njihovi zastopniki na
skup{~ini glasujejo na podlagi glasovnic, ki
jih prejmejo pri vpisu v seznam prisotnosti.
^e skup{~ina ob napovedani uri ne bo
sklep~na, bo ponovno zasedanje istega dne
to je 28. 8. 1995 ob 14 uri v istem prostoru.
Skup{~ina bo takrat veljavno odlo~ila ne
glede na vi{ino zastopanega kapitala.
Za~asna uprava
Minerve @alec, d.d.,
Gri‘e

Ob-1943
Na podlagi 73. to~ke Statuta MINERVE
@alec, predelava plastike in kovin, d.d., sklicujem
1. skup{~ino MINERVE @ALEC, d.d.,
v ponedeljek, 28. avgusta 1995 s pri~etkom ob 13. uri na sede‘u dru‘be, Pongrac
101, Gri‘e
Dnevni red:
1. Otvoritev skup{~ine, izvolitev predsednika, izvolitev verifikacijske in volilne
komisije, imenovanje zapisnikarja in dveh
overovateljev zapisnika, imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skup{~ine, verifikacijsko in volilno komisijo. Imenuje se zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika. Imenuje se notarja.
2. Poro~ilo o poteku lastninskega preoblikvoanja Minerve.
Predlog sklepa: sprejme se predlgano poro~ilo.
3. Poro~ilo o poslovnju v letu 1994.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poro~ilo.
4. Razdelitev ~istega dobi~ka za leto
1993 in leto 1994.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev ~istega dobi~ka.
5. Izvolitev ~lanov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvolijo Vlado Birsa, Janez Bravne, Sonja @nidar{i~.

[t. 50/1
Ob-1944
Na podlagi sklepa skup{~ine dru‘be z
dne 28. 6. 1995 o za~etku prostovoljne likvidacije dru‘be in sklepa Okro‘nega sodi{~a v Novem mestu Srg 95/00272 o vpisu
za~etka redne likvidacije z dne 3. 7. 1995
dru‘be SCP proizvodnja steklocementnih izdelkov, d.o.o., ^rnomelj “v likvidaciji”
javni poziv
Dol‘nike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo likvidacijski masi.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30
dni od dneva objave tega poziva.
Prijave je treba vlo‘iti v enem izvodu
dokumentirane z ustreznimi listinami, ki dokazujejo obstoj terjatve.
SCP proizvodnja steklocementnih
izdelkov
^rnomelj “v likvidaciji”
Likvidacijska upravitelja
[t. 031-1/93
Ob-1945
RS, Ministrstvo za finance, Republi{ka
uprava za javne prihodke, Ljubljana, Cankarjeva 5, preklicuje slu‘bene izkaznice delavcev s posebnimi pooblastili kot sledijo:
1. In{pektorji III:
– Kobal Mitja iz izpostave Izola, stanujo~ E. Driolia 7, Izola, pod reg. {t. 237,
– Dodi~ Bo{tjan iz izpostave Lj. Be‘igrad, stanujo~ Glin{kova plo{~ad 10, Ljubljana, pod reg. {t. 369,
– Petri~ Egon iz izpostave Metlika, stanujo~ Pregrad 34, Stari trg ob Kolpi, pod
reg. {t. 059
– Henrik Stanko iz izpostave Piran, stanujo~ Kidri~eva ulica 42, Koper, pod reg.
{t. 308,
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– Gro{elj Jasna iz izpostave Vrhnika, stanujo~a Vrtnarska 12 c, Vrhnika, pod reg. {t.
357.
2. Sodelavci I – izterjavalci:
– Kralj Danijel iz izpostave Celje, stanujo~ Ka~eva ulica 9, Celje, pod reg. {t. 005,
– Ga{perlin Marjeta iz izpostave Kamnik, stanujo~a Ogrin~eva 10, Kamnik, pod
reg. {t. 025,
– Ostre‘ Karel iz izpostave Litija, stanujo~ Jevnica 5, Kresnice, pod reg. {t. 118,
– @mahar Tone iz izpostave [entjur pri
Celju, stanujo~ Primo‘ 49, [entjur pri Celju, pod reg. {t. 091.
Republi{ka uprava za
javne prihodke
Ob-1956
GARDENIA Ars florae, p.o., Ljubljana,
Trg MDB 4, razpisuje na podlagi sklepa
delavskega sveta
javni nate~aj
za prodajo poslovnega prostora v I. kleti
poslovnega sredi{~a WTC Ljubljana,
Dunajska cesta 160 v skupni izmeri
20,20 m²
Nate~ajni pogoji so naslednji:
1. Izklicna cena je naslednja: 20,20 m²
po 3.000 DEM, skupno za 60.600 DEM, po
srednjem te~aju Banke Slovenije na dan pla~ila.
2. Udele‘enci nate~aja morajo polo‘iti
kavcijo v vi{ini 10% izklicne cene poslovnega prostora (po te~aju na dan pla~ila kavcije), ki ga ‘elijo kupiti, in sicer pred dnevom, ko bo javna prodaja z nakazilom na
‘iro ra~un {tevilka 50100-601-11389 z oznako “za nate~aj WTC”.
3. Kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh
po uspelem nate~aju, ob podpisu pogodbe
pla~ati celotni znesek kupnine, ki bo iztr‘ena na javni prodaji na ‘iro ra~un {tevilka
50100-601-11389, pri ~emer se v ta del kupnine v{teje ‘e pla~ana kavcija.
4. Vse stro{ke v zvezi s prodajno pogodbo in zemlji{koknji‘nim prenosom ter morebitni davek na promet nepremi~nin je dol‘an pla~ati kupec.
5. Javna dra‘ba – prodaja bo dne 14. 8.
1995 ob 8. uri v prostorih GARDENIA Ars
florae na Trgu MDB 4 v Ljubljani.
Morebitna dodatna pojasnila za ogled
prostorov lahko dobijo interesenti pri GARDENIA Ars florae na Trgu MDB 4 v Ljubljani, tel. 216-165.
GARDENIA Ars florae, p.o., Ljubljana
Ob-1946
Jo‘e Slak, s.p., izdelovanje drobnih kovinskih predmetov, [ranga 34, Mirna pe~,
Ob~ina Novo mesto, obve{~a stranke in partnerje, da s 31. oktobrom 1995 zaklju~uje s
svojo dejavnostjo.
Ob-1947
Ob~inski odbor Zelenih Ljubljane preklicuje {tampiljko z naslednjo vsebino: “Zeleni Ljubljane 43/1”.
Ob-1948
MENSEL d.o.o., Cesta v Gorice 37,
Ljubljana, preklicuje pravokotni ‘ig z vsebino: MENSEL, Sistemi in avtomatizacija,
Ljubljana, d.o.o. 1.
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[t. 93/10
Ob-2001
Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklo{i~eva 19, Ljubljana, preklicuje 7 zavarovalnih
polic – golic v angle{kem jeziku z oznako
Obr. 1-IM/Ang od zap. {t. 2901006 do
2901013.

^arni Koloman, Fokovci 86, Fokovci,
potni list {t. AA 420339. p-45026
^ehovin Bojan, Jamska 19, Postojna,
potni list {t. AA 004434. p-45042
^ejvanovi} Jasna, Sketova 11, Ljubljana, potni list {t. BA 313228. s-45025
Gle{~i~ Gorazd, Trnoveljska c. 78, Trnovlje, potni list {t. BA 240261. p-45034
Golob Urban, Langusova 23, Ljubljana,
potni list {t. AA 19956. s-45128
Gospodari~ Jurij, Dolenjska cesta 60,
Ljubljana, potni list {t. AA 289918, izdala
Upravna enota Ljubljana 1. 7. 1992. s-45131
Grabnar Boris, Hercegovska 5, Brezovica, potni list {t. AA 635. s-45101
Gregori~ Jasmina, Ljubljanska c. 83,
Dom‘ale, potni list {t. AA 897968, izdalaUpravna enota Dom‘ale 8. 4. 1993. s-45079
Hairlahovi~ Senad, Cesta m. Tita 3, Jesenice, potni list {t. BA 71732. p-45020
Ho{njak Davor, Brodarjev trg 14, Ljubljana, potni list {t. AA 144600. s-45141
Ho{njak Mara, Brodarjev trg 14, Ljubljana, potni list {t. AA144545. s-45144
Ho{njak Sanja, Brodarjev trg 14, Ljubljana, potni list {t. AA245751. s-45143
Ho{njak Stjepan, Brodarjev trg 14, Ljubljana, potni list {t. AA 245752. s-45142
Hudorovac Anica, @eljne 100, Ko~evje,
potni list {t. AA 919103. g-45075
Jerkovi~ Finka, Dobri{a vas 3/a, Petrov~e, potni list {t. AA 578876. p-45036
Ki{ek Zdravko, Hladilni{ka pot 1a, Ljubljana, potni list {t. AA718586. s-45149
Klip{teter Matja‘, Razlagova 9, Maribor, potni list {t. AA 857197. p-45078
Kri‘ovnik Anemarija, Star{e 81 b, Star{e, potni list {t. AA 913737. p-45030
Kujovi~ Nihat, Litostrojska 10, Ljubljana, potni list {t. AA 318710. s-45003
Kukanja Du{an, Hrvatinova 17, Ankaran, maloobmejno prepustnico, {t. 1084522687. g-45053
Marc Nada, Kvedrova14, Koper, potni
list {t. AA 205498. g-45067
Marc Nada, Kvedrova 14, Koper, maloobmejno prepustnico, {t. AI 31853.
g-45068
Margu~ Ma{a, Smrtnikova 5, Ljubljana,
potni list {t. AA 679459. s-45056
Militarev Petra, Kr‘i{nikova 4, Medvode, potni list {t. AA 937286. p-45021
Pelki~ Du{an, Cesta v Jagodje 2, Izola,
potni list {t. AA 32674. s-45044
Perko Klemen, Kal 6, Zagradec, potni
list {t. AA 943654. s-46006
Pipan Denis, Gogalova 8, Kranj, potni
list {t. BA 381994. p-45002
Po‘ar Ivan, Rodik 6 A, Kozina, maloobmejno prepustnico, {t. AI 028961. p-45072
Polov{ek Janez, Trg svobode 16, Ravne
na Koro{kem, potni list {t. AA 608015.
p-45024
Prelovec Julijana, Kraljeva 9, Koper, maloobmejno prepustnico, {t. 23653-1963519633. g-45069

Come 2 US, Celov{ka 206, Ljubljana,
preklicuje uradno potrdilo za registarcijo avtomobila po uvozni carinski deklaraciji, {t.
15958, tip vozila Nexia 5 DR Hatchback
GL, {t. motorja G15MF262082. s-45104
Habat d. o. o., Pod gozdom 14, Menge{,
preklicuje zavarovalno polico, {t. 8331095.
s-45049
S@ LJUBLJANA SEKC. ZA PROMET,
Prometno vozli{~e Jesenice, Ljubljana, izkaznico oprostovoljnega zdravstvenega zavarovanja {t. 0339606, na ime Kav~i~ Matja‘ EM[O 2708962500374, Kidri~eva 68,
[kofja Loka. s-45130
Se{ek Anton, Koseze 8, Vodice, preklicuje obrtno dovoljenje, {t. 033536/2078/
00-37/1995 - Avtoprevozni{tvo s. p. Anton
Se{ek Vodice. s-45135
Vialit Asphalt, Tr‘a{ka 2, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, {t. 258378.
s-45035

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Ar‘anovi~ Predrag, Cesta na Markovec
61/8, Koper, potni list {t. BA 227365.
g-45114
Ar‘anovi~ Predrag, Cesta na markovec
61/8, Koper, maloobmejno prepustnico, {t.
28864. g-45115
Babi~ Nada, Pugljeva 17, LJubljana, potni list {t. AA 282361. s-45154
Babi~ Sa{o, Zrkovska cesta 190, Maribor, potni list {t. AA 7384. p-45031
Battelli Giacomo, Ob spomeniku 6, Koper, potni list {t. AA 208014. s-45022
Ba{kovi~ Mellors, Cesta na Markovec
57, Koper, maloobmejno prepustnico, {t.
AI60747. g-45058
Bregar Aleksej, Marxova 22, Piran, maloobmejno prepustnico, {t. 14197. p-45052
Brleni~ Tanja, Janeza Puharja 7, Kranj,
potni list {t. BA 222948. p-45004
Busch Walder, potni list {t. AA 993027.
p-45073
Cerkovnik Marija, Kamnje 4/A, Bohinjska Bistrica, potni list {t. AA 754797.
p-45022
Crnki~ Velida, Kej‘arjeva 32 A, Jesenice, potni list {t. AA 662832. p-45019
Cvetkovi} Svjetlana, Trebinjska 5, Ljubljana, potni list {t. AA 275636. s-45050

Stran 1931
Premo{a Anton, Suhadol~anova 13, Miklav‘, potni list {t. BA 94661. p-45032
Primo‘i~ Boris, ^evljarska 55, @iri, potni list {t. AA 656501. s-45097
Pristavec Lucija, Tugomerjeva 29, Ljubljana, potni list {t. AA 447219. s-45049
Radosavljevi} Angelina, Brezovica 28,
Materija, maloobmejno prepustnico, {t.
18375. p-45028
Ribi~ Jo‘e, Serno 3 a, Oto~ec, potni list
{t. BA 322178. g-45015
Ribi~ Jo‘ef, Sevno 3 A, Oto~ec, potni
list {t. BA 322178. p-45040
Rihtar Darko, Ul. Matije Tomca 2, Dom‘ale, potni list {t. BA 252013. s-45134
Rihter Fulvio, Dekani 228, Dekani, maloobmejno prepustnico, {t. 449-29814.
g-45062
Rihter Fulvio, Dekani 228, Dekani, potni list {t. AA 204206. g-45063
Ro‘anc Antonija, Sketova 6, Ljubljana,
potni list {t. BA 15525. s-45140
Ro{i~ Arif, Podlubnik 153, [kofja Loka,
preklic potnega lista, objavljen v Uradnem
listu, {t. 20/95. s-45139
Seferagi~ Almir, Emonska 12, Ljubljana, potni list {t. AA 598080. s-45027
Smonkar Andrej, Slovenj Gradec, potni
list {t. AA 256860. p-45025
Sorbara Mirko, Piv{ka ulica 5, Postojna,
potni list {t. AA 404531. p-45043
Stjko Ciril, Slejkoti 7, Ajdov{~ina, potni
list {t. AA 000011065. s-46001
Suhadolc Miro, Prvomajska 7, Kamnik,
potni list {t. AA 520985. s-45125
[ercer Marjana, Rudnik I/11A, Ljubljana, potni list {t. AA 57415. s-46073
[abanagi~ Huzeir, Zidan{kova 9, Velenje, potni list {t. AA 692007. p-45041
[ipli~ [arolta, Pu‘evci 32, Bodonci, potni list {t. AA 671700. p-45057
[kafar Simona, Ravenska 12, Beltinci,
potni list {t. BA 80878. p-45029
[kerjanec Darja, Preglov trg 4, Ljubljana, potni list {t. AA 94052. s-45083
[tiblar Primo‘, Bora~eva 28 b, Radenci,
potni list {t. AA 486987. p-45058
[tular Mirko, [egova 3, Novo mesto,
potni list {t. BA 019892. g-45159
[uman Marija, 51 Rue des Suisses, Nanterre, potni list {t. AA 310085, izdala Upravna enota Ljubljana 3. 8. 1992. s-45099
Toman A‘be, Staneta @agarja 15, Radovljica, potni list {t. AA 173648. p-45023
Tovilovi} Zdravko, Cesta {panskih borcev 75/b, Ljubljana, potni list {t. AA
937397. s-45082
Tripar Aleksander, II prekomorske brigade 25/A, Koper, potni list {t. AA 511793.
g-45061
Vatovec Peter, Cesta I istr. brigade 57,
Pobegi, potni list {t. BA 177313. g-45089
Vidmar Miro, [vabi~eva ul. 1, Ljubljana, potni list {t. AA 76483. s-46032
Zaver{nik Herbert, Trubarjeva ulica 5 B,
Ljubljana, potni list {t. AA 378715. p-45059
Zupanc Milan, Mislinja, potni list {t. AA
996194. p-45053
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Zupan~i~ Du{an, Palmejeva 12, Ljubljana, potni list {t. AA309031. s-45152
Zupan~i~ Tatjana, Palmejeva 12, Ljubljana, potni list {t. AA169066. s-45151

Drozg Bogomir, ^opova 4, @alec, zavarovalno polico, {t. 0312091. g-45118
EL Rayyes Said, Cesta 25. talcev 4, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja ~olna {t. 02/13-472/11-91, izdala Pristani{ka kapitanija v Kopru. s-45019
Er~ulj Franc, Bevkova ulica 12, Dob,
zavarovalno polico {t. 166116, izdala Zavarovalna dru‘ba Adriatic. s-45065
Fortuna Gabrijela, Jur~i~eva 9, Koper,
vozni{ko dovoljenje, {t. 6081, izdala UE
Koper. g-45054
Fortuna Igor, Pod Grinovcem 10, Logatec, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t.
6014. s-45036
Ga{peri~ Mitja Stane, Cesta Notranjskega odreda 43, Sodra‘ica, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 4637. s-45148
Gi~ulovi~ Dragi{a, Cesta v mestni log
100 a, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat.
BGH, {t. 206538. s-45155
Glava~ Damjan, Slom{kova ulica 17,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH,
{t. 77608. s-45146
Gliha Anica, Privoz 3 a, Ljubljana, avtobusno vozovnico s 100 % popustom {t.
1221, izdal LPP. s-45007
Golob Marija, Podgorje pri Letu{u 3, Letu{, spri~evalo, letnik 1963-1966-1965.
p-45055
Golob Tadej, Pav{i~eva ulica 4, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
189203. s-45050
Gospodari~ Jurij, Dolenjska cesta 60,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. P 226/4, izdala Upravna enota Ljubljana.
s-45132
Gra~ner Marija, Mil~inskega 11, Celje,
zaklju~no spri~evalo {ole za prodajalceCelje, letnik 1974. g-45119
Grkman Ale{, Suhadole 7 A, Komenda,
registrski tablici, {t. LJ L9-564. s-45127
Grozina Vilko, Drnovo 1, Kr{ko, vozni{ko dovoljenje, kat. ABFGH, {t. 1396, izdala SO Kr{ko. p-45015
Gruden Manica, [uceva 5, Kranj, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. S 808025, v
reg. 18154, izdala UE Kranj. p-45065
Herekovgi~ Darkica, Majaronova ulica
18, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat.
BGH, {t. 147131. s-45117
Husi~ Anton, Griblje 90, Gradac, vozni{ko dovoljenje, kat. B, {t. 7773. p-45045
Ivanu{a Sebastjan, Vr~ice 3 A, Semi~,
potrdilo o znanju CPP, {t. 31019. s-45084
Jakin Franc, Kozana 117, Dobrovo v
Brdh, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH.
p-45069
Jakseti~ Iztok, Gradi{nikova ulica 22,
Borovnica, vozni{ko dovoljenje, kat.
ABGH, {t. 11922. s-45017
Jalen Urban, Staneta @agarja 30, Radovljica, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
17573. g-45048
Jelen Koren Gabrijela, Lukavci 2, Kri‘evci pri Ljutomeru, delovno knji‘ico, reg.
{t. 3646, ser. {t. 723484. p-45063

Druge listine
Ajdnik Iztok, Kamen~e 26, Braslov~e,
zavarovalno polico, {t. 0291523. p-45035
Anderle Damjan, Hlebce 16/B, Lesce,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 19720.
g-45012
Baci} Mili}, Sketova 11, Ljubljana, delovno knji‘ico. s-45080
Bajec Marija, Ljubljanska 12, Postojna,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 3399.
p-45077
Banfi Gabrijela, Radmo‘anci 56, Lendava, delovno knji‘ico, {t. 0180580. p-45033
Belinc Bo{tjan, Cesta kr{kih ‘rtev 48,
Kr{ko, spri~evalo 2. letnika Srednje tehni~ne {ole Kr{ko. p-45067
Bla‘i~ Melita, Jelov{ka 14, Bled, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 16207.
s-45071
Bohinc Rado, Hacetova ulica 9, Ljubljana, zavarovalno polico, {t. 01/0258081.
s-45032
Boray Mateja, Letovi{ka 9 A, Koper, zavarovalno polico, {t. 308509. g-45066
Bre{ki Zvonimir, Ul. heroja Staneta 7,
@alec, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t.
S 319147. p-45039
Bri{~ek Vanja, Tr‘a{ka 18, Postojna,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 8934.
p-45006
Burubu Deborah, Liminjanska 87, Portoro‘, delovno knji‘ico. g-45008
Cankar Janja, [tihova ulica 5, Ljubljana,
delovno knji‘ico. s-45138
Capuder [oemen Matjana, Kogojeva ulica 8, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat.
BGH, {t. 171861. s-45028
Coragi} Vesna, Dolenjska cesta 46, Ljubljana, delovno knji‘ico. s-45085
^ebin Marija, Loke 66, Kisovec, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t. 2845. p-45005
^ebular Andrej, Ob ‘ici 3, Ljubljana,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 190125.
s-45016
^ebulj Rudolf, Ul. Juleta Gabrov{ka 34,
Kranj, vozni{ko dovoljenje, kat. ABCEFGH, {t. S 188728, v reg. 2188, izdala UE
Kranj. s-45001
^erne Gregor, Brodarska 8, Litija, vozni{ko dovoljenje. g-45088
^ernigoj David, Lokavec 220, Ajdov{~ina, preklic vozni{kega dovolenja, objavljen
v UL RS, {t. 44/95. g-45052
Dekleva Stojan, Petelinje 3, Pivka, zavarovalno polico, {t. 101273. g-45107
Dimitrov Branko, Kidri~evo naselje 7,
Postojna, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. 10519. p-45071
Dolinar Andrej, [entjo{t nad Horjulom
49, Horjul, vozni{ko dovoljenje, kat.
BCEGH, {t. 172808. s-45120
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Jelen Sobo~an Breda, Prijateljeva ulica
19, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat.
BFGH, {t. 199262. s-45072
Jereb, Opekarni{ka 5, Ljube~na, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 11906. p-45037
Jeri~ Cecilija, Breg ob Savi 4, Mav~i~e,
vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH, {t. 2883.
g-45043
Jeri~ Marko, Sp. Gorje 127, Zgornje Gorje, vozni{ko dovoljenje, kat. GH, {t. 21943.
g-45094
Kamnar Fran~i{ka, [entjakob 37, Ljubljana, zavarovalno polico, {t. 183685, AO
0191688. S-45105
Keti{ Simon, Videm ob [~avnici, vozni{ko dovoljenje, kat. ABCEFGH, {t. 7030.
p-45013
Kisilak Franc, Li{kova 65, Murska Sobota, spri~evalo o zaklju~nem izpitu, letnik
1979/80 SER[ Maribor. p-45060
Klemen~i~ Marko, Poljanski nasip 40,
Ljubljana, delovno knji‘ico. s-45137
Knez Sonja, [vabi~eva 7, Ljubljana, spri~evalo o kon~ani O[ Trnovo, izdano na ime
Tekauc Sonja. s-45147
Kolbl Milan, Brilejeva ulica 12, Ljubljana, spri~evalo o zaklju~nem izpitu Hotelske
{ole v Ljubljani, izdano leta 1976. s-45060
Komidar Anton, Krvav~ji vrh 20, Semi~,
vozni{ko dovoljenje, kat. H, {t. 9195.
p-45064
Koprivc Ivan Jak, Poljanski nasip 30,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. 68086. s-45038
Kos Matej, Trg revolucije 10 A, Trbovlje, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 9611.
g-45091
Kova~ Liljana, Zdole 40, Kr{ko, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 12295. p-45008
Ko{uta Mirko, [empas 174, [empas,
vozni{ko dovoljenje, kat. ABCFGH.
p-45070
Kranjc Andrej, Poljedelska ulica 7 A,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje za ~oln, {t.
20/13-3432/94. s-45136
Krivanik Andrej, Sp. Kostrivnica 27,
Podplat, vozni{ko dovoljenje, kat. BC, {t.
5902. p-45081
Krul~i~ Drago, II prekomorske brigade
57, Koper, zavarovalno polico, {t. 234242.
g-45007
Krumpak Elizabeta, Ul. 5 prekomorske
brigade 1, Celje, diplomo. p-45056
Kr{inar Matej, Ple{i~eva ulica 10, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
177036. s-45086
Kucler Stane, Horjul 158, Horjul, zavarovalno polico, {t. 264136. s-45064
Kuntari~ Bo‘idar, Grajska cesta 18, Kostanjevica, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. 13149. s-45059
Kuplen Janez, Prose~ka vas 20, Ma~kovci, vozni{ko dovoljenje, {t. 4029.
p-45061
Leljak Gordan, Proseni~ko 3, [tore, vozni{ko dovoljenje, kat. BCGH, {t. 6708.
p-45076

[t. 45 – 4. VIII. 1995

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Lesjak Marjeta, Mezgovci ob Pesnici 46
c, Dornava, potrdilo o znanju CPP, {t. 6177.
g-45095
Lojen Sa{a, @lavsova vas 8, Vojnik, delovno knji‘ico. s-45077
Luzar Marjan, Planina 140, Postojna,
preklic vozni{kega dovolenja, objavljen vUL, {t. 44/95. p-45046
Margu~ Ma{a, Smrtnikova ulica 5, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
36367. s-45057
Mari~i~ Mojca, @upan~i~eva 5 a, Bre‘ice, delovno knji‘ico. s-45026
Marke‘ Matja‘, Arbajterjeva 5, Ptuj, delovno knji‘ico, reg. {t. 45817. p-45017
Matija‘ Andrej, Grobelce 36, Sveti [tefan, vozni{ko dovoljenje, kat. ABCDEGH,
{t. 12158. p-45038
Medve{ Zdenko, Glavarjeva ulica 49,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. 28341. s-45010
Mehle Jo‘ef, Bab{kova pot 6, Lavrica,
vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH, {t. 26584.
s-45020
Mijatovi~ Gostimir, Ljubljanska 80,
Dom‘ale, zavarovalno polico {t. 0309484,
izdala Zavarovalna dru‘ba Adriatic Ljubljana. s-45100
Mi~i~ Branko, Linhartova cesta 94, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
153730. s-45092
Mlakar Alojz, Hudo brezje 13, Kr{ko,
vozni{ko dovoljenje, {t. 2759. p-45051
Mohar Natalija, Trata 3, Kamnik, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 15202.
s-45121
Mole Marko, Pod bukvami 34, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
145747. s-45034
Mrevlje Mitja, Marice Kova~eve 13,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH
101245. s-45129
Nadi‘ar Du{an, Sp. Bitnje 81, @abnica,
spri~evalo o zaklju~nem izpitu - Iskra {olski
center Kranj. g-45039
Nagelj Miran, Smolenja vas 51, Novo
mesto, vozni{ko dovoljenje, kat. ABCEGH,
{t. 18672. g-45051
Ogrin Taylor Zdenka, Linhartova cesta
19, Ljubljana, delovno knji‘ico. s-45074
Omahen Toma‘, Mala vas 2A, Grosuplje, vozni{ko dovoljenje, kat. BCGH, {t.
469048. s-45002
Oprav{ Primo‘, Godi~ 82 B, Kamnik,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 16930.
s-45046
Paulec Robert, Hum pri Ormo‘u 54 B,
Ormo‘, delovno knji‘ico. s-45033
Pavlakovi~ Marijan, Pru{nikova 21,
Ljubljana, delovno knji‘ico. s-45031
Pazlar Toni, Kropa 123 A, Kropa, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 17494.
g-45009
Peklenik Rok, Kokr{ki log 17, Kranj,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 39254,
izdala UE Kranj. s-45029
Perov{ek Klemen, Poto~e 24, Preddvor,
vozni{ko dovoljenje, kat. GH, {t. S 102730,
v reg. 45116, izdala UE Kranj. g-45041

Petan Marijan, [kapinova 15, Celje, vozni{ko dovoljenje, kat. AB, {t. 7483. p-45003
Pevec Irena, Pod gradom 81, Dravograd,
vozni{ko dovoljenje, 2790. p-45001
Pilih Vojko, Huda jama 3, La{ko, zavarovalno polico, {t. 242967. g-45109
Pilih Vojko, Huda jama 3, La{ko, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. S 922061.
p-45047
Pinoza Marjan, Jak~eva ulica 40, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
140644. s-45011
Pipan Romana, Zapoge 1, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
Vzgojiteljske {ole, izdan leta 1987. s-45122
Podgorelec Janez, Jake plati{e 5, Kranj,
zaklju~no spri~evalo {ole za prodajalce, letnik 1970. g-45090
Pompe Stanko, Kr{ko, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 14827. p-45027
Pori~ Tatjana, Kute‘evo 4 A, Ilirska Bistrica, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. S
000416246. s-45103
Poto~nik Vlado, Na tratah 15, Ptuj, potrdilo za voditelja ~olnov, {t. 02/13-9311-157. g-45156
Povalej Brane, Loka 96, Tr‘i~, vozni{ko
dovoljenje, {t. 2125. p-45054
Prevodnik Ale{, Kurirska pot 25 a, Kranj,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
A359492, v reg. 41211, izdala UE Kranj.
p-45074
Pre{eren Tone, Padlih borcev 24, [empeter, vozni{ko dovoljenje. p-45010
Primo‘i~ Boris, ^evljarska ul. 55, @iri,
vozni{ko dovoljenje, kat. BCEGH, {t. 5486.
g-45096
Primo‘i~ Boris, ^evljarska ul. 55, @iri,
ADR certifikat, {t. 4753, izdal In{titut za
varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor.
s-45098
Pungar~i~ Peter, Prilipe 14, Bre‘ice, vozni{ko dovoljenje, kat. ABGH, {t. 9449.
p-45016
Purger Smiljan, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. 46259. s-45153
Radi{kovi~, Prisoje 9 A, Koper, vozni{ko dovoljenje, izdala SO Koper. g-45112
Radi{kovi~ Sladoje, Prisoje 9 A, Koper,
prometno dovolenje, izdano na ime Baruk~i~ Franko. g-45113
Rakipov Mojca, Pleter{nikova ulica 10,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. 165288. s-45004
Rangus Andrej, Veliki ban 17, [entjernej, vozni{ko dovoljenje, kat. GH, {t. 29632.
g-45076
Rataj Ale{, Strma pot 26, Koper, prometno dovolenje. g-45070
Rekar Jo{ko, Planina pod Golico 74, Jesenice, vozni{ko dovoljenje, izdala SO Jesenice. g-45014
Remec Robert, Ul. Bratov Debevc 7,
Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH,
{t. 10492. s-45021
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Re~nik Roman, Ul. Pohorskega bataljona 87, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat.
BGH, {t. 95489. s-45102
Ruda{ Suzana, Pu{~a 68, Murska Sobota, vozni{ko dovoljenje, {t. 22313. p-45014
Rude‘ Valter, Kobjeglava 14, Se‘ana,
vozni{ko dovoljenje, kat. ABCEGH, {t.
10622. s-45040
Sitar Edita, Kamni{ka 45, Preserje, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 27774.
s-45116
Smolej Matja‘, Svetinova 3, Jesenice,
vozni{ko dovoljenje, izdala SO Jesenice.
g-45006
Sok Darja, Sodinci 11, Velika Nedelja,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 8708.
p-45018
Stani~ Bojan, Svetinova 23, Jesenice, izkaznico za dodatno zdravstveno zavarovanje, LJ 25021186402. s-45145
Stani~ Nives, Cankarjeva 56, Nova Gorica, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH.
p-45011
Stergar Alenka, Snebersko nabre‘je 4,
Ljubljana, delovno knji‘ico. S-45124
Stibici Ljubo, Podvozna 3, Portoro‘, zaklju~no spri~evalo Kovinarske {ole, letnik
1994. g-45158
Suhadolc Tatjana, Prvomajska 7, Kamnik, vozni{ko dovoljenje, kat. B, {t. 12195.
s-45126
[abanagi~ Huzeir, Zidan{kova 9, Velenje, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. S
803796, Izdala SO Velenje. p-45079
[ivec Jasna, Sinja Gorica 3, Cerknica,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 7944.
s-45044
[nidar{i~ Nata{a, Jak~eva 21, Novo mesto, delovno knji‘ico, {t 36820, ser. {t.
213509. g-45111
[temberger Borut, Prade c. VII/6, Koper, vozni{ko dovoljenje, kat. B, {t. 19102.
g-45093
[tukelj Marina, Pod topoli 65, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
158706, izdal MSNZ Ljubljana. s-45078
[tule Diego, Jagodje 50, Izola, zavarovalno polico, {t. 234540. g-45157
[tumberger Goran, Kersnikova 1, Velenje, vozni{ko dovoljenje, kat. B, {t. 24626.
p-45083
[ubelj Barbara, Novo polje cesta IV 002
b, Ljubljana, delovno knji‘ico. s-45018
[umec Andrej, Bognarjeva pot 42, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
155018. s-45133
[u{tar Gregor, Kamnik pod Krimom 147,
Preserje, spri~evalo od 1-3. razreda O[ Preserje. s-45045
[~an~ar Miran, Bratonci 97, Beltinci,
vozni{ko dovoljenje, {t. 29542. p-45062
Tepe{ Edvard, Rogatec 239, Rogatec,
vozni{ko dovoljenje, kat. B, {t. 8523.
p-45075
Tr‘an Du{an, Ledina 40, Sevnica, vozni{ko dovoljenje. p-45066
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Triler Klemen, Okroglo 6, Naklo, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. S 1045634,
v reg. 45214, izdala UE Kranj. s-45150
Trnjak Ana, Zakotnikova ulica 5, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
170816. s-45087
Trojanovi} Milan, Fabianijeva ulica 15,
Ljubljana, zavarovalni polici {t. 1-MOT-01
{t. 42585 in 42586, izdala Zavarovalna dru‘ba Adriatic d. d. v Ljubljani. s-45037
Trpin Tanja, Zaplana 58 A, Rovte, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-45030
Uskokovi~ Emil, Ul. Matije Blejca 6,
Kamnik, pomorsko izkaznico, {t. 86.
g-45073
Vais Sa{a, Lepodvorska ulica 2, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
86057. s-45042
Valant Gabrijela, Bode{~e 17, Bled, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 13877.
g-45055

Valen~i~ Vesna, Rozmanova 24/i, Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, {t.
0218450. g-45013

Zor Robert, Na jami 5, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 139522.
s-45123

Vekar Zdenka, Ko~e 1 a, Prestranek, zavarovalno polico, {t. 0303313. g-45108
Vi‘in Ivan, Ledine 105/a, Nova Gorica,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH. p-45009
Vidmar Anton, Bezina 36, Slovenske Konjice, vozni{ko dovoljenje, kat. BCE, {t.
661. p-45048

Zorin Mio{ek Danica, Kidri~eva 54, Roga{ka Slatina, vozni{ko dovoljenje, kat.
ABFGH, {t. 223, izdala SO [marje pri Jel{ah. p-45080

Virant Mojca, La{e 2 A, Podplat, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 12250.
p-45082
Vujo{evi~ Jelena, Gotska ulica 5, Ljubljana, delovno knji‘ico. s-45106

Zupan~i~ Ciril, Branoslavci 15, Ljutomer, vozni{ko dovoljenje, kat. ABFGH, {t.
2203. p-45012

Zajc Dejan, Trata VII/c, Ko~evje, hranilno knji‘ico, {t. 1261410, izdala HKS Ko~evje. g-45110
Zakraj{ek Andrej, Cesta 4. maja 8, Cerknica, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
8834. s-45024
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Zorko Matilda, Mo{kanjci 2 D, Gori{nica, vozni{ko dovoljenje, kat. F, {t. 13683.
g-45005

@abjek Slavica, Kogojeva ulica 1, Ljubljana, vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t.
134412. s-45047
@agar Irena, Ljubljanska c. 16, Kamnik,
vozni{ko dovoljenje, kat. BGH, {t. 14610.
s-45023
@or‘ Jo‘ica, Tabor 1 A, Dormbrek, vozni{ko dovoljenje, kat. BFGH. p-44068

PREDPISI O UPRAVNEM
POSTOPKU IN UPRAVNEM
SPORU
z uvodnimi pojasnili dr. Rupka Godca in dr. Toneta Jerov{ka
^etrta dopolnjena izdaja
Nove ob~ine in nova organiziranost dr‘avnih upravnih organov so vzroki za pove~ano zanimanje za knji‘ico v Zbirki
predpisov z naslovom Predpisi o upravnem postopku in upravnem sporu. Ker je tretja dopolnjena izdaja teh zakonov
z uvodnimi pojasnili po{la, smo na hitro pripravili ~etrto izdajo. V njenih uvodnih pojasnilih je predsednik slovenskega
ustavnega sodi{~a dr. Tone Jerov{ek namenil posebno pozornost umestitvi omenjenih zveznih predpisov v sedanji
slovenski prostor in ~as.
Prvi slovenski zakon upravnem postopku bomo namre~ dobili {ele ~ez pribli‘no leto dni, zakon u upravnem sporu pa
tudi {ele v drugi polovici leta, saj je dr‘avni zbor opravil {ele prvo obravnavo tega zakonskega predloga. Ker dolo~be
zakona o splo{nem upravnem postopku krojijo vsebino deset in deset tiso~ odlo~b, ki jih posameznikom in pravnim
osebam izdajajo dr‘avni organi, je poznavanje besedila zakona o splo{nem upravnem postopku nujno za marsikoga med
nami. To je tudi razlog, da se je zalo‘ba ^Z Uradni list RS, ki posebej skrbi za seznanjanje z veljavnimi predpisi,
odlo~ila za ponatis omenjenih zakonov.
Cena: 1470 SIT

(10291)
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PREDPISI O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU
PODJETIJ
5. zvezek (1995)
V tem zvezku so sodelavci Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo pripravili vzorec akta o lastninskem preoblikovanju in
osnutek statuta oziroma dru‘bene pogodbe. Ta akt je treba predlo‘iti Agenciji, ki nato izda soglasje. Rok za predlo‘itev akta je sicer
‘e potekel (1. 1. 1995), toda na podlagi pooblastil iz 6. ~lena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ga namesto organa
upravljanja v podjetju sprejme tudi Agencija. Razen tega pa je {e vrsta podjetij (in ta so na{teta v uvodu zbirke), ki bodo lahko
sprejemala navedeni akt tudi po 1. 1. 1995.
V drugem delu pa so objavljeni standardi strokovnega ocenjevanja vrednosti in strokovna ter eti~na na~ela in postopek ocenjevanja
vrednosti podjetij, nepremi~nin in strojev ter opreme (premi~nin). Uvodne misli k tem delu je napisal dr. Du{an Mramor.
Cena 525 SIT
(10272)

PREDPISI O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU
PODJETIJ
6. zvezek (1995)
Po izdaji 4. zvezka Predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij v letu 1994 je bilo sprejetih kar precej novih predpisov. [e ve~
predpisov, ki so bili objavljeni v 1. do 4. zvezku, je bilo ponovno spremenjenih in dopolnjenih. Da bi vam prihranili zamudno iskanje
predpisov po razli~nih uradnih listih in ugotavljanje, katere dolo~be veljajo oziroma ne veljajo, smo v 6. zvezku pripravili neuradno
pre~i{~ena besedila ‘e objavljenih predpisov. Na za~etku zbirke pa je v vsebinskem kazalu celotni pregled veljavnih predpisov o
lastninskem preoblikovanju podjetij, objavljenih v posameznih zvezkih.
^eprav je formalni rok ‘e potekel, novi ali spremenjeni in dopolnjeni predpisi ne veljajo le za tista podjetja, ki se lastninsko {e niso
preoblikovala (in teh je {e kar precej), ampak tudi za podjetja, ki so dokumentacijo ‘e izro~ila Agenciji, vendar bodo morala po
prejemu soglasja postopke {e dokon~ati.
Zbirka vsebuje predpise, ki so bili objavljeni do {t. 14/95 Uradnega lista RS.
Cena 1.375 SIT
(10294)
Na razpolago so tudi {e posamezni zvezki:
1. zvezek – cena 1.575 SIT
2. zvezek – cena 682 SIT
3. zvezek – cena 630 SIT
4. zvezek – cena 1.722 SIT

(10214)
(10215)
(10223)
(10252)

Opozarjamo {e na naslednje aktualne zbirke, ki so neposredno
ali posredno povezane z lastninjenjem podjetij:
PREDPISI O TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV, O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN O DRU@BAH ZA UPRAVLJANJE
z uvodnimi pojasnili dr. Marijana Kocbeka in mag. Nine Plav{ak
Cena 1.365 SIT
(10235)
ZAKON O DENACIONALIZACIJI z uvodnimi pojasnili dr. Lojzeta Udeta in Vasilija Poli~a
(2. raz{irjena izdaja 1992)
Cena 840 SIT
(10157)
PREDPISI O AGRARNI REFORMI, NACIONALIZACIJAH IN ZAPLEMBAH PREMO@ENJA (1992)
Cena 2.625 SIT
(10118)
PREDPISI O ZEMLJI[KOKNJI@NIH POSTOPKIH IN O PROMETU Z NEPREMI^NINAMI (1992)
Cena 2.100 SIT
(10106)
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Pravkar iz{lo!
Prof. dr. Ilja Juran~i~

PLA^E V GOSPODARSTVU
Sistemizacija delovnih mest, metode za vrednotenje dela in merila
za ugotavljanje delovne uspe{nosti
Pla~e zopet dolo~a pravkar sprejeti zakon. Tokrat sta predpisani najni‘ja in najvi{ja
pla~a. Interventna zakonodaja, s katero je nekdanja dr‘ava posegala v urejanje pla~,
je ostala in se obnavlja tudi v Sloveniji kot samostojni dr‘avi, ugotavlja prof. dr. Ilja
Juran~i~. Pri tem pa dodaja, da dr‘ava vztrajno poslu{a makroekonomiste in omejuje
pla~e, tako da je njihova motivacijska vrednost prakti~no izni~ena. Zaradi tega
gospodarska zgodba o uspehu poteka bistveno po~asneje. ^e bomo ‘eleli izkoristiti
materialne in intelektualne mo‘nosti ter sposobnosti nove dr‘ave, bo vsekakor treba
vzpostaviti ravnovesje med socialno, stro{kovno in motivacijsko vlogo pla~.
Po tem uvodnem razmi{ljanju avtor podrobneje razlo‘i vse zakonitosti sistemizacije
delovnih mest, kakr{no zahteva veljavna kolektivna pogodba za gospodarstvo. Sledijo
opis metod za vrednotenje delovnih mest, postopki vrednotenja delovnih mest,
poglavji o pla~ilnih razredih in napredovanju na delovnem mestu.
V posebnem poglavju dr. Juran~i~ razmi{lja o pla~ah direktorjev in delavcev s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Pri tem opozarja, da bo nujno treba bistveno
zmanj{ati {tevilo individualnih pogodb, saj je v marsikaterem podjetju pla~ilni sistem
zaradi pla~evanja velikega {tevila zaposlenih po dogovoru o kriterijih za individualne
pogodbe o zaposlitvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi v gospodarstvu povsem poru{en.
Priro~nik zaklju~ujejo poglavja o ugotavljanju delovne uspe{nosti in njenih ocenah.
Na koncu pa so prakti~ni primeri sistemizacije delovnih mest, metod za vrednotenje
delovnih mest in meril za ugotavljanje delovne uspe{nosti.
Cena 1575 SIT

(10303)

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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