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Številka 8

Razglasi in objave
Postavitev
stalnega sodnega tolmača
Ob-254
Ivo Ban, stalno prebivališče: Ptuj, Arbajterjeva 10, je bil z odločbo Ministrstva
za pravosodje, št. 756-49/95 z dne 22. 1.
1996, imenovan za sodnega tolmača za hrvaški jezik za neomenjen čas in za celotno
Republiko Slovenijo.

Sodni register

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
LJUBLJANA
Srg 4437/94
Rg-242
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
LEKTA, d.o.o., podjetje za trgovino in
storitve, Lovre Klemenčiča 1, Ljubljana,
reg. vl. št. 1/08778/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
26. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Lekše Tatjana, Ljubljana, Lovre Klemenčiča 1, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
Oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 16. 2. 1995

Razglasni del z dne 12. februarja 1996

Leto VI

Srg 2571/94
Rg-243
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TRGOMONT, trgovsko podjetje, Podgorica 66, d.o.o., preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 14. 7.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Milan Kovač, Podgorica
66, Črnuče, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Kovač Milana, Podgorica 66, Črnuče.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 1995

dež 16, reg. vl. 1/4778-00 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Uršič Vanja, Slovenska Bistrica, Videž 16.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 1995

Srg 18764/94
Rg-244
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SCT, transporti, avtodvigala, kiperji,
d.o.o., Mengeš, Topole,
reg. vl. št.
1/17526/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d.,
Ljubljana, Slovenska 56, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja SCT Obnova, d.o.o.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 1995

MARIBOR
Srg 6903/94
Rg-155
Družba LATIVAN, podjetje za proizvodnjo, trgovino, servisiranje, uvoz, izvoz ter posredništvo, d.o.o., Slovenska Bistrica, Prešernova 12, katere ustanoviteljica je Uršič Vanja, Slovenska Bistrica, Vi-

5564/94
Rg-156
Družba OROCOM, podjetje za organizacijo in računalniško podporo poslovnih sistemov, trgovino, inženiring, d.o.o.,
Glavni trg 19/c, Maribor, katere ustanovitelj je Pivec Marko, Selnica ob Muri 67, rg.
vl. 1/1687-00, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 31. 3. 1995, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Pivec Marko, Selnica ob Muri 67.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 1995
Srg 5677/94
Rg-157
Družba HANIBAL, proizvodnja in trgovina, import-export, d.o.o., Maribor,
Goriška 2, katere ustanovitelj je Gangl Andrej, Maribor, Goriška 2, reg. vl. 1/5502-00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Gangl Andrej, Maribor, Goriška 2.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od deva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 1996

MURSKA SOBOTA
Srg 95/00202
Rg-184
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00202 z dne 28. 12. 1995,
pod št. vložka 1/01206/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi pripojitve k družbi Mir, mesna industrija Radgona, p.o., Gornja Radgona s temile podatki:
Matična št. 55600594
Firma: MIRMES, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Gornja Radgona
Skrajšana firma: MIRMES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Gornja Radgona, Jurkovičeva 9
Osnovni kapital: 27,294.643 SIT
Ustanovitelj: Mir, mesna industrija Radgona, p.o., izstop 28. 12. 1995.
Izbris družbe zaradi pripojitve k družbi
MIR, mesna industrija Radgona, p.o., Gornja Radgona (reg. vl. št. 1/699-00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 6. 4. 1995.

Štefan, Pod gonjami 15/a, Prevalje, Ivačič
Jožica, Pod gradom 41, Dravograd, Glazer
Olga, Javornik 32, Ravne na Koroškem in
Prodanovič Marjana, Na Fari 1, Prevalje.

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3257-00, vpiše izbris družbe NIEROS METAL, tovarna opreme, d.o.o., s sedežem v Slovenj Gradcu, Gmajna 55, zaradi pripojitve k družbi NIEROS NIEDERBERGER, d.o.o.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 6. 1995

Srg 95/00296
Rg-210
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00296 z dne 20. 11. 1995,
pod št. vložka 1/01908/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št. 5778018
Firma: ŠUJSTER, čevljarstvo in trgovina, Veščica, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠUJSTER, Veščica,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Murska Sobota, Veščica 36
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Draskovič Jože, izstopil 20.
11. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 20. 11. 1995, s sklepom Srg 296/95.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj Draskovič Jože, Veščica 36.
Srg 94/00198
Rg-216
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00198 z dne 21. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00529/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5378486
Firma: KULI GRO, podjetje za zastopanje, posredništvo, notranjo in zunanjo
trgovino, Lendava, d.o.o.
Skrajšana firma: KULI GRO, Lendava,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Lendava, Kolodvorska 20 A
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kulčar Igor, izstopil 21. 11.
1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 21. 11. 1995, s sklepom Srg 198/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj Kulčar Igor, Lendava, Kidričeva 9.

SLOVENJ GRADEC
Srg 5145/94
Rg-158
Družba MIGP-co. KOROŠPED, špedicija, trgovina in turizem, d.o.o., Dravograd, Pod gradom 41, reg. vl. 1/7091-00,
katere družbeniki so Mihev dr. Štefan, Ivačič Jožica, Glazer Olga in Prodanovič Marjana, po sklepu družbenikov z dne 23. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo Mihev dr.

Srg 5838/94
Rg-159
Družba Proizvodnja in storitve VIŠNJA, d.o.o., Podgorje 75/a,
reg. vl.
1/6836-00, katere družbenik je Marjan Perše, po sklepu družbenika z dne 27. 12. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Perše Marjan iz Podgorja 75/a, Podgorje.
Srg 6591/94
Rg-160
Družba Trgovsko podjetje MAXI,
d.o.o., Stare sledi 1, Prevalje, reg. vl.
1/1342-00, katere družbenik je Petrič Vlado, po sklepu družbenika z dne 28. 12. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Petrič Vlado, Stare sledi 1, Prevalje.
Zoper te sklepe lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer
sprejelo sklepe o izbrisu družb iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 31. 3. 1995
Srg 9/95
Rg-161
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg št. 9/95, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 21. 4. 1995 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6303-00, vpiše izbris družbe MAMBA, trgovsko-posredniško, proizvodno-storitveno podjetje, d.o.o., s sedežem v
Podgorju 13, Podgorje pri Slovenj Gradcu, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Milena Zorman iz Podgorja 13, Podgorje pri Slovenj
Gradcu.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 4. 1995
Srg 3217/94
Rg-162
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg št. 3217/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku z dne 12. 6. 1995 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8451-00, vpiše izbris družbe NUJA,
trgovina, servis, storitve, izvoz, uvoz,
d.o.o., s sedežem Ravne na Koroškem, Trg
svobode 17, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Brinar Anton, Trg svobode 17, Ravne na Koroškem.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 6. 1995
Srg 155/95
Rg-163
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg št. 155/95, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku z dne 12. 6. 1995 sklenilo:

Srg 305/95
Rg-164
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg št. 305/95, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku z dne 30. 12. 1995 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3411-00, vpiše izbris družbe SLOVENSKE ŽELEZARNE – STROJI, Ravne, podjetje za proizvodnjo strojev in naprav, d.o.o., s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14, zaradi pripojitve k družbi SLOVENSKE ŽELEZARNE –
STO, Ravne, proizvodno podjetje strojne in
tehnološke opreme, d.o.o.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 12. 1995
Srg 6045/94
Rg-241
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg št. 6045/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku z dne 10. 7. 1995 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6477-00, vpiše izbris družbe
M – CEL, proizvodno-storitveno, posredniško-trgovsko podjetje, d.o.o., s sedežem
Pameče 61, Slovenj Gradec, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Čevnik Marcel iz Pameč 61, Slovenj Gradec.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 7. 1995

Evidenca statutov
sindikatov
Ob-261
1. Upravna enota Trebnje z dnem izdaje
te odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov dne 24. 1.
1996 pod zap. št. 39, z nazivom pravila
sindikata Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikat zavoda za prestajanje kazni zapora Dob
pri Mirni in sedežem: Mirna, Slovenska
vas 14.
2. Ugotovi se, da so pravila sindikata
družbenih in državnih organov Republike
Slovenije, sindikata delavcev v zaporih KPD
Dob pri Mirni, katera so bila z odločbo št.
028-1/94 z dne 22. 7. 1994 sprejeta v hrambo pri Sekretariatu za družbeno planiranje
in gospodarstvo Občine Trebnje in vpisana
pod zap. št. 35, prenehala veljati dne 23. 1.
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1996 in se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.

Slovenskih Goricah 88, Šentilj, je pokojničin zakoniti dedič-nečak po pokojničini
umrli sestri, katerega osebno ni znano, ter
živi nekje na Švedskem. V tem zapuščinskem postopku ga kot skrbnik za poseben
primer zastopa Center za socialno delo Maribor.
To sodišče poziva nečaka pokojne Angele Švec, da se v roku enega leta od dneva
objave tega oklica priglasi tukajšnjemu sodišču. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 1. 1996

ve tega oklica. Prijava mora biti pisna in
vsebovati firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče ali bivališče upnika, pravno podlago in znesek terjatve, številko žiro računa ali drugega računa upnika,
če ga ima. Prijava mora biti kolkovana s
sodnimi koleki v vrednosti 200 točk po zakonu o sodnih taksah.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. 5. 1996 ob 9. uri, v sobi št. 310/III tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 31. 1. 1996.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 1. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 25/95
S-43
To sodišče obvešča upnike v stečajnem
postopku nad dolžnikom LIP Kosovno pohištvo Vitanje, p.o., v stečaju, opr. št.
St 25/95, da bo II. narok za preizkus terjatev dne 12. 3. 1996 ob 9. uri, soba 106/I.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 1. 1996

Št. 121-10/95-08
Ob-262
Pravilnik sindikata Neodvisnosti-KNSS
podjetja EXOTERM, s sedežem Struževo
66, Naklo, sprejet 8. 12. 1995, se hrani pri
Upravni enoti Kranj – oddelku za gospodarstvo, kmetijstvo, ekonomske odnose in
razvoj.
Pravilnik je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 138.
Št. 013-007/95-06
Ob-263
Statut Sindikata zdravstva in socialnega varstva Naravno zdravilišče Topolšica, ki je bil sprejet na sestanku sindikata
dne 22. 11. 1995, se shrani pri Republiki
Sloveniji – Upravni enoti Velenje.
Statut je vpisan v evidenci statutov sindikatov pod št. 68, dne 29. 1. 1996.
Št. 024-1/96
Ob-264
Republika Slovenija, Upravna enota Slovenj Gradec je dne 30. 1. 1996 vpisala v
evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
1/96 pravila Sindikata Neodvisnost KNSS,
TUS PREVENT Slovenj Gradec, Kidričeva 6.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče postopek, da se razglasijo za mrtve osebe, ki
so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem življenju, naj to javijo sodniku in začasnemu skrbniku oziroma predlagatelju
v roku treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 38/95
R-23
Janez Babnik, roj. 1882, z zadnjim bivališčem Volčji Potok 24, Radomlje je pogrešan (na predlog Janeza Babnika, Volčji Potok 40).
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 1. 1996

Oklici dedičem
D 1213/94
R-22
V zapuščinski zadevi po dne 28. 6. 1994
umrli Angeli Švec, roj. Wizany, hči Antona,
roj. 26. 8. 1913, nazadnje stanujoči Šentilj v

St 20/95
S-40
To sodišče je dne 31. 1. 1996 izdalo
sklep opr. št. St 20/95, da se začne stečajni
postopek zoper MIPROEL, d.o.o., Nova
Gorica, Liskur 19, Rožna dolina.
Stečajni upravitelj je Stojan Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodne koleke v vrednosti 200 točk. Vsi dokazi
morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. 4. 1996 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 31. 1. 1996.
St 2/96
S-41
To sodišče je dne 31. 1. 1996 izdalo
sklep opr. št. St 2/96, da se začne stečajni
postopek zoper Diskont – podjetje za trgovino, proizvodnjo, gostinstvo, Deskle, Srebrničeva 11b.
Stečajni upravitelj je Stojan Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodne koleke v vrednosti 200 točk. Vsi dokazi
morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. 4. 1996 ob 8.40, v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 31. 1. 1996.
St 18/95
S-42
To sodišče je izdalo sklep opr. št.
St 18/96 z dne 31. 1. 1996, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika YDRIA
TRANS, d.o.o., Idrija.
Stečajni upravitelj je dipl. jur. Jože Kenk
iz Črnega vrha nad Idrijo št. 108.
Upniki naj z vlogo z dokazili v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva obja-

St 42/95
S-38
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
42/95 z dne 26. 1. 1996 začel postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
SGP
STAVBAR MEGRAD, d.o.o., Maribor,
Industrijska ul. 13, ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Kotnikova 28, Ljubljana,
2. Stavbar Industrija gradbenega materiala, p.o., Hoče, Miklavška 45,
3. Migrid Trgovina, d.o.o., Sokolska 62,
Maribor,
4. Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankarjeva 3, Maribor,
5. Stroking, d.o.o., Maribor, Industrijska
13,
6. Trgoprogres, p.o., Maribor, Partizanska c. 3–5,
7. Harl Ivan, Ruperče 23, Pernica, predstavnik sveta delavcev.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Ivan Soče, dipl.ek., Aga, d.o.o., Ul.
Ruške čete 3, Ruše.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 26. 1. 1996.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 1996
St 24/95
S-39
To sodišče je s sklepom opr. št. St 24/95,
z dne 30. 1. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kovinar, Podjetje za proizvodnjo strojev, d.o.o., Belokranjska cesta 34, Črnomelj.
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Za stečajnega upravitelja je določen
Drgan Martin, dipl. ek., Novo mesto, Cesta
brigad 5.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica. Prijavo je treba
vložiti v skladu z določili 137. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93), v dveh izvodih z dokazili in
kolkovano s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. 5. 1996 ob 9. uri v sobi št. 118 tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 30.
1. 1996.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 1. 1996

Za upravitelja prisilne poravnave je
določen odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic, Trg republike 3, Ljubljana,
– Zavarovalnica Triglav, d.o.o., Območna enota Ljubljana, Miklošičeva 10, Ljubljana,
– Sarrio Slovenija, d.o.o., Proizvodnja kartona Količevo, Papirniška 1, Domžale,
– Poštna banka Slovenije, d.d., Miklošičeva 12, Ljubljana,
– Janez Orehek, Turnše 32, Dob (predstavnik delavcev).
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 1. 2. 1996.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 1996

Št. 6/96
La-96
Beti Tekstilna industrija, d.d., Tovarniška 2, Metlika, podaljšuje rok za vpis
delnic iz interne razdelitve in notranjega
odkupa v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja. Javni poziv podaljšujemo
vključno do 7. 3. 1996.
Prvi poziv je bil objavljen dne 1. 12.
1995 (Ur. l. RS, št. 69/95) in dne 5. 12. 1995
(časopis Delo), prvo podaljšanje pa dne 12.
1. 1996 (Ur. l. RS, št. 1/96) in dne 6. 1. 1996
(časopis Delo).
Za morebitne dodatne informacije so na
razpolago: Viktor Kozjan, Marija Kočevar
in Vida Šegina-Matkovič (tel. 068/58-371).
Beti Tekstilna industrija, d.d., Metlika

St 1/96
S-44
To sodišče je na seji senata dne 1. 2.
1996 pod opr. št. St 1/96 sprejelo sklep:
1. Nad dolžnikom Suvita, d.o.o., Trgovsko podjetje Celje, Cesta v Trnovlje 10/a
se začne stečajni postopek.
2. Za stečajno upraviteljico se določi Slakan Marta, Na lipico 1, Šentjur.
3. Upnike pozivamo, da svoje terjatve
prijavijo stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva, objave tega oklica. Prijave
je treba vložiti v skladu z določilom 137.
člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.
Dolžniki se pozivajo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi.
4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo dne 25. 4. 1996 ob 9. uri, soba 106/I
pri tukajšnjem sodišču.
5. Sklep o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 1. 2. 1996.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 2. 1996
St 14/93-116
S-45
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Novoles Novi ambient, pohištvo in polizdelki, Straža, d.o.o. – v stečaju
s sklepom opr. št. St 14/93 z dne 1. 2. 1996
sklenilo, da se stečajni upravitelj Peter Kostrevc, V brezov log 24, Novo mesto, razreši, za stečajnega upravitelja pa določi Štefan Poredoš, Levstikova 2, Novo mesto.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 2. 1996
St 20/95
S-46
To sodišče je s sklepom z dne 1. 2. 1996
pod opr. št. St 20/95 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom KTL Navita embalaža, d.o.o., Letališka c. 30, Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-104
Podjetje storitvenih obrti KOVINAR
Kočevje, p.o., Kočevje, Reška cesta 23,
objavlja podaljšanje roka javnega poziva za
predložitev lastninskih certifikatov in za podaljšanje roka za vplačilo delnic v notranjem odkupu.
Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Dnevnik dne 23. 12. 1994 in v Uradnem
listu RS, št. 78-80 z dne 23. 12. 1994 ter na
oglasni deski podjetja.
Na podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo z dne 30. 1.
1996 se javni poziv podaljša do vključno
30. 3. 1996.
Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak dan na sedežu podjetja pri Švegelj Darinki, ek., tel. 061/854-112.
Podjetje storitvenih obrti
KOVINAR, Kočevje, p.o.
La-106
Podjetje IMP SKIP, p.o., Ljubljana,
Celovška 479, Ljubljana-Šentvid, podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposlenim,
bivšim zaposlenim, upokojencem) k interni
razdelitvi in notranjemu odkupu delnic. Javni poziv je bil prvič objavljen v časopisu
Delo dne 13. 12. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 72 z dne 15. 12. 1995. Istočasno je
bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih
deskah podjetja.
Javni poziv za vpis delnic interne razdelitve in notranjega odkupa se podaljša do
vključno 26. 2. 1996.
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja v dopoldanskem času na tel. 061/15-21-333 ter
osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba
je Žavbi.
IMP SKIP, p.o., Ljubljana

Št. 53/96
La-91
Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, HTG Hoteli, turizem in gostinstvo, p.o., Sežana, Partizanska 1, objavlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja, ki ga je odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 00835/1996-MP z dne 5. 1. 1996,
program lastninskega preoblikovanja podjetja HTG Hoteli, turizem in gostinstvo, p.o.,
Sežana.
1. Firma in sedež: HTG Hoteli, turizem
in gostinstvo, p.o., Sežana, Partizanska 1.
Pravna organiziranost: družbeno podjetje, p.o., s 100% družbenim kapitalom.
2. Matična številka: 5197856.
3. Dejavnost:
– gostinske storitve nastanitve in prehrane,
– turistične storitve (vodenje obiskovalcev po Škocjanskih jamah in varstvo krajine Škocjanskih jam).
Podjetje je vpisano v sodni register pri
Temeljnem sodišču v Kopru s sklepom Srg
684/89.
4. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja in kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja
4.1. Predvidena lastninska struktura kapitala po preoblikovanju podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
4.2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40%,
– interna razdelitev delnic – 20%,
– notranji odkup delnic – 40%.
5. Javni poziv
5.1. Interna razdelitev
HTG Hoteli, turizem in gostinstvo, p.o.,
Sežana, poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 60 dni od objave javnega poziva v
časopisu Primorske novice in na oglasni deski podjetja, predložijo svoje lastniške certifikate in potrdila po 25.a členu zakona o
lastninskem preoblikovanju v zameno za
delnice ter tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic podjetja.
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Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške certifikate in potrdila v navedenem
roku vsak delovnik razen sobot, od 7. do 15.
ure, v kadrovski službi podjetja.
Če upravičenci vpišejo manj kot 20%
delnic, bo podjetje pisno pozvalo ožje družinske člane zaposlenih k vpisu certifikatov, in sicer v roku 15 dni.
V primeru vpisa za več kot 20% lahko
upravičenci presežek lastniškega certifikata
in potrdil uporabijo kot kupnino za delnice
pri notranjem odkupu tako, da se presežek
certifikatov in potrdil uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
Delnice interne razdelitve so navadne,
imenske ter so neprenosljive dve leti po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.
5.2. Notranji odkup delnic
HTG Hoteli, turizem in gostinstvo, p.o.,
Sežana, poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v 60
dneh po objavi javnega poziva v časopisu
Primorske novice in na oglasnih deskah podjetja, vpišejo in vplačajo delnice notranjega
odkupa s 50% popustom.
Kupnina je lahko presežni lastniški certifikat in potrdilo iz interne razdelitve ali
gotovina, ki se vplača na posebni žiro račun podjetja št. 51420-698-6420, pri ARSPPNI Sežana, z navedbo: “plačilo kupnine za delnice notranjega odkupa” ali plačila na blagajni podjetja v Sežani, Partizanska 1, vsak delovnik razen sobot, od 8. do
14. ure.
Prodajna cena delnic, ki jih bodo upravičenci vplačali z gotovino, oziroma bo podjetje od sklada odkupovalo za račun upravičencev notranjega odkupa, se revalorizirajo
z indeksom drobnoprodajnih cen do dneva
plačila kupnine Skladu.
Prodajna cena delnic, ki bodo vplačane s
presežki lastniških certifikatnih potrdil, se
ne revalorizira.
Vplačane delnice so navadne, imenske
ter dajejo upravičencem pravico do upravljanja skladno s pravili notranjega odkupa.
Pristop k programu, pravilom notranjega odkupa in soglasju k aktu o preoblikovanju
podjetja z vsebino statuta, bodo upravičenci
podpisali hkrati z vpisom in vplačilom delnic. Delnice, pridobljene za presežne lastniške certifikate in potrdila iz 25.a člena, so
neprenosljive dve leti od izdaje, razen z dedovanjem, nato pa se izenačijo z ostalimi
delnicami notranjega odkupa.
Delnice, ki jih bodo upravičenci
kupili z denarnimi vplačili, so neprenosljive izven kroga udeležencev notranjega odkupa, razen z dedovanjem. V okviru programa so prenosljive med udeleženci z
omejitvijo, da se število zaposlenih med
udeleženci ne zmanjša pod 1/3 zaposlenih
v podjetju.
Če upravičenci ne bodo takoj odkupili
vseh delnic, predvidenih za notranji odkup,
bo podjetje na Sklad za razvoj prenesene
delnice odkupilo v imenu in za račun udeležencev najkasneje v naslednjih štirih letih.
6. Dodatne informacije
Dodatne informacije o programu ter pogojih vpisa in vplačila delnic dobite po tel.
067/31-361, Jelka Lozej, vsak delovni dan
razen sobot, od 8. do 14. ure.
HTG Hoteli, turizem in
gostinstvo, p.o., Sežana

Št. 29
La-92
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, objavlja ABC
POMURKA – Trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Wolfova 12, program lastninskega preoblikovanja podjetja.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 00716/1996-TP z dne 15. 1.
1996.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma: ABC POMURKA – Trgovina,
d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Wolfova 12
Matična številka: 5375347
Poslovna dejavnost: trgovina na debelo.
1.2. Pravna oblika organiziranosti: družba z omejeno odgovornostjo. Osnovni kapital je razdeljen na naslednje poslovne deleže:
1.2.1. družbeni kapital – 22,18%,
1.2.2. trajne vloge domačih pravnih oseb
– 77,82%.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– dosedanji družbeniki – 77,82%,
– Sklad za razvoj – 4,43%,
– Odškodninski sklad – 2,22%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 2,22%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 4,43%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
8,87%.
3. Kombinacije načinov lastninskega
preoblikovanja družbenega kapitala:
– interna razdelitev delnic – 20%,
– notranji odkup podjetja – 40%,
– prenos delnic na Sklad PIZ – 10%,
– prenos delnic na Odškodninski sklad –
10%,
– prenos delnic na Sklad RS za razvoj –
20%.
4. Javni poziv
4.1. Podjetje poziva vse upravičence, da
lahko v 30 dneh po objavi v Uradnem listu
RS, zamenjajo lastninske certifikate za začasnice ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic podjetja.
Z interno razdelitvijo delnic bo podjetje
razdelilo 20% družbenega kapitala po otvoritveni bilanci. Delnice, ki bodo razdeljene
upravičencem v okviru interne razdelitve,
so neprenosljive dve leti od njihove izdaje,
razen z dedovanjem.
Upravičenci lahko zamenjajo certifikate
za začasnice v prostorih podjetja ABC
POMURKA – Trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Wolfova 8, v prostorih blagajne, vsak delovnik med 8. in 10. uro.
4.2. ABC POMURKA – Trgovina, Ljubljana, d.o.o., poziva upravičence, da lahko
sodelujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Z notranjim odkupom bo na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetje
odkupilo 40% vrednosti družbenega kapitala po otvoritveni bilanci.
Upravičenci lahko kupijo (zamenjajo za
lastniške certifikate) delnice s 50% popu-

stom in možnostjo postopnega odplačevanja s tem, da bodo najmanj 20% delnic,
namenjenih notranjemu odkupu, plačali v
30 dneh po objavi v Uradnem listu RS, na
poseben privatizacijski podračun podjetja
št. 50100-698-25391.
Rok je prekluziven, upravičenec, ki zamudi navedeni rok, ne more sodelovati v
notranjem odkupu delnic.
Odkup preostanka delnic iz programa notranjega odkupa pa podjetje odkupilo od
Sklada za razvoj v naslednjih štirih letih
tako, da bo vsako leto odkupilo najmanj 1/4
preostanka delnic notranjega odkupa. V programu notranjega odkupa mora sodelovati
tudi več kot 1/3 zaposlenih v podjetju.
Upravičenci do notranjega odkupa delnic so zaposleni v podjetju, bivši zaposleni
in upokojeni delavci podjetja.
4.3. Upravičenci lahko v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju dobijo dodatne informacije v dopoldanskem
času na sedežu podjetja pri Jožetu Trkovniku osebno ali na tel. 061/12-59-344.
ABC POMURKA – Trgovina, d.o.o.
Ljubljana
Št. 22
La-93
V skladu z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94),
objavlja Gradbeno industrijsko podjetje
Stavbenik, d.d., Koper, Ul. 15. maja 16, na
podlagi programa lastninskega preoblikovanja družbe, ki ga je z odločbo, št. LP
00889/1995-AK z dne 22. 12. 1995 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo program lastninskega preoblikovanja družbe GIP Stavbenik, d.d., Koper.
I. Podatki o družbi
1. Firma in sedež: GIP Stavbenik, d.d.,
Koper, Ul. 15. maja 16, Koper.
Družba je registrirana pri registrskem sodišču v Kopru, s sklepom št. Srg 486/91, z
dne 16. 5. 1991, pod številko registrskega
vložka št. 1/127-00 Koper.
2. Matična številka: 5076064.
3. Šifra dejavnosti: 45.21.
Osnovna dejavnost družbe je: Splošna
gradbena dela.
4. Pravna oblika organiziranosti
GIP Stavbenik, d.d., Koper je družba v
mešani lastnini in je organizirana kot delniška družba.
II. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovane družbe:
1. Domače fizične osebe (imetniki delnic pred postopkom lastninjenja) – 0,23%,
2. Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 9,98%,
3. Slovenski odškodninski sklad –
9,98%,
4. Sklad RS za razvoj – 19,95%,
5. Upravičenci iz naslova interne razdelitve – 19,95%,
6. Upravičenci iz notranjega odkupa –
39,91%.
III. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
1. Prenos navadnih delnic na sklade –
40% (10% + 10% + 20%),
2. Interna razdelitev delnic – do 20%,
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3. Notranji odkup delnic – do 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
4.1 Interna razdelitev delnic
Družba Gradbeno industrijsko podjetje
Stavbenik, d.d., poziva vse upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce krovne družbe in družb hčera), da v
roku 30 dni po objavi tega oglasa, v časopisu Delo, predložijo svoje lastniške certifikate in potrdila iz 25.a člena v zameno za
začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Prav tako bo upravičence pozvala, da
predložijo lastninske certifikate in potrdila
iz 25.a člena za namen interne razdelitve
delnic v Uradnem listu RS, časopisu Delo in
na oglasnih deskah krovne družbe in družb
hčera.
V primeru, če upravičenci ne bodo dosegli 20% bo družba za preostanek delnic do
20% vrednosti celotnega družbenega kapitala družbe, opravila interni razpis za ožje
družinske člane zaposlenih.
Interni razpis bo potekal na sedežu družbe Gradbeno industrijsko podjetje Stavbenik, d.d., Koper, Ulica 15. maja 16, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
Rok za predložitev lastniških certifikatov ožjih družinskih članov je 15 dni od
dneva objave internega razpisa na oglasnih
deskah krovnega podjetja in družb hčera.
V razpisanem roku družinski člani lahko
predložijo lastniške certifikate vsak delovni
dan med 8. in 14. uro na dogovorjenih vpisnih mestih v družbi.
V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil iz 25. a člena zakonskih udeležencev (zaposleni, bivši
zaposleni in upokojenci) večja od 20% družbenega kapitala lahko upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, presežne lastniške certifikate in potrdila iz 25. a člena
uporabijo za kupnino za delnice v programu
notranjega odkupa, tako da se presežek certifikatov in potrdil iz 25. a člena uporabi
proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene
niti po prvem in drugem krogu vpisovanja
lastniških certifikatov in potrdil iz 25. a člena v postopku interne razdelitve, bo podjetje preneslo Skladu RS za razvoj za namene
odprodaje pooblaščenim investicijskim
družbam v skladu z določili 23. člena ZLPP.
4.2 Notranji odkup delnic
Družba Gradbeno industrijsko podjetje
Stavbenik, d.d., poziva upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce krovne družbe in družb hčera), da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu delnic
družbe. Notranji odkup delnic (začasnic) bo
potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic v višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.
Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket delnic notranjega
odkupa vplačali s presežnimi certifikati, potrdili iz 25. a člena in denarnimi vplačili ter
z zamenjavo presežnih lastniških certifikatov in potrdil iz 25. a člena interne razdelitve.
Kupnina vplačana z denarnimi vplačili
se revalorizira z indeksom drobnoprodajnih
cen.
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Vpisovanje in vplačevanje delnic za lastninske certifikate, potrdila iz 25. a člena in
gotovino bo potekalo na blagajni družbe
vsak delovnik med 8. in 14. uro v 30-dnevnem razpisnem roku, ki prične teči od dneva objave v časopisu Delo. Vpisni rok je
prekluziven.
Delnice se, za gotovino, vplačajo na poseben privatizacijski podračun podjetja pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje – Podružnica Koper, št.
51400-698-6441, z navedbo: plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu, z odobritvijo na žiro račun v 30 dneh po objavi.
Vsako nakazilo na poseben privatizacijski
podračun družbe pri Agenciji RS za plačilni
promet, nadziranje in informiranje upravičenec dokaže s potrjeno položnico pri blagajni družbe v 30 dneh po objavi v časopisu
Delo.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skaldu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 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 presežne lastniške certifikate in potrdila iz 25.
a člena, 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 določena s pravili notranjega odkupa,
ki bodo sprejeta po odobritvi programa. Osnutek pravil bo na vpogled na vpisnih mestih.
V primeru, da udeleženci z vplačilom
delnic, presežnih certifikatov oziroma potrdil presežejo celotni znesek kupnine za celotni odstotek družbenega kapitala, ki je
vključen v program notranjega odkupa, se
vplačani zneski znižajo.
Družba v tem primeru uporabi proporcionalni kriterij. Kolikor pa je presežek kupnine presežen z vplačili presežnih lastniških
certifikatov, potrdili in gotovino se vplačani
zneski znižajo ob upoštevanju predzadnjega odstavka 32. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja
podjetij.
V. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju družbe vsak delovni dan od 8. do 14. ure, pri Dravinec Jožetu
in Lotrič Tomu, in sicer po telefonu št.
066/32 031 ali osebno na sedežu družbe.
GIP Stavbenik, d.d., Koper

kovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
RS za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 836/1995-JM z dne 28. 11.
1995.
1. Firma in sedež: Mizarstvo Ig, p.o., Ig
pri Ljubljani je vpisano v sodni register
pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, enota v Ljubljani pod št. reg. vl.
505-00.
2. Matična številka: 5144116.
3. Dejavnost: izdelava gostinske in trgovske opreme, izdelava opreme za knjižnice in regalov po naročilu, izdelava letev
za okvirje in okvirjanje slik, izdelava stenskih in stropnih oblog.
4. Pravna oblika organiziranosti: Mizarstvo Ig, p.o., Ig pri Ljubljani, je v 100%
družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanja podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 40%.
6. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Mizarstvo Ig, p.o., Ig pri Ljubljani, poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojence), da v 30 dneh po objavi tega poziva vpišejo delnice v zameno za
lastniške certifikate in potrdila ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic. Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh
20% delnic, namenjenih interni razdelitvi,
kar bo najkasneje v 10 dneh po zaključku
poziva ugotovila posebna komisija, bo z objavo internega razpisa pričel teči 15-dnevni
rok za vpis delnic s strani ožjih družinskih
članov zaposlenih Mizarstva Ig. Preostanek
delnic, ki ne bo razdeljen niti na ta način, bo
podjetje preneslo na Sklad RS za razvoj v
skladu z zakonom.
V primeru presežka lastniških certifikatov ožjih družinskih članov bo podjetje razpoložljivo višino družbenega kapitala zapolnilo tako, da bo vplačila ožjih družinskih
članov proporcionalno znižalo.
V primeru, da bo lastniških certifikatov
oziroma potrdil več, kot je delnic, namenjenih za interno razdelitev, se bodo presežni
lastniški certifikati oziroma potrdila uporabili za notranji odkup delnic proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
Delnice, ki bodo upravičencem razdeljene v okviru interne razdelitve, bodo navadne in se bodo glasile na ime, neprenosljive
bodo dve leti od izdaje, razen z dedovanjem. Podjetje bo najprej izdalo začasnice,
ki jih bo po vpisu preoblikovanja podjetja v
sodni register nadomestilo z delnicami.
7.2 Notranji odkup
Mizarstvo Ig poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojence), da

La-95
Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij Mizarstvo Ig. p.o., Ig pri Ljubljani objavlja program lastninskega preobli-
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sodelujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Z notranjim odkupom se bo na podlagi
programa lastninskega preoblikovanja podjetja odkupilo do 40% vrednosti družbenega kapitala po otvoritveni bilanci. Upravičenci lahko kupijo delnice s 50% popustom
in možnostjo postopnega odplačevanja.
Upravičenci bodo lahko delnice vpisovali in vplačevali v 30-dnevnem roku od
objave poziva v dnevnem časopisu in na
oglasni deski podjetja.
Udeleženci se s pisno odločitvijo, da pristopajo k programu notranjega odkupa.
Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in dajejo poleg pravice do udeležbe na dobičku tudi pravico do upravljanja.
So neprenosljive izven programa notranjega odkupa za čas trajanja programa, razen z
dedovanjem oziroma so prenosljive v okviru programa notranjega odkupa med udeleženci programa.
Delnice, pridobljene za presežne lastniške certifikate oziroma potrdila, so neprenosljive dve leti od izdaje, nato pa se izenačijo z
ostalimi delnicami notranjega odkupa.
8. Delnice interne razdelitve in notranjega odkupa lahko upravičenci v okviru zgoraj opredeljenega roka vpisujejo vsak delovni dan od 7. do 12. ure v računovodstvu
podjetja. Delnice notranjega odkupa se lahko vplačajo tudi v gotovini na privatizacijski podračun št. 50101-698-23376 z navedbo: “plačilo kupnine za delnice podjetja v
notranjem odkupu”.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa ter vplačila lahko upravičenci dobijo v dopoldanskem času pri Žagar Veri (tel. 061/662-139).
Mizarstvo Ig, p.o.

Lastniki

Št. 5/95
La-97
Alpos, Industrija kovinskih izdelkov
in opreme, p.o., Leona Dobrotinška 2,
Šentjur, objavlja spremembo programa lastninskega preoblikovanja.
Program, ki ga je DS sprejel 21. 12. 1994,
je Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo odobrila z odločbo
št. LP 00943/1995-IZ z dne 28. 9. 1995.
Program je bil objavljen v časopisu Delo
dne 19. oktobra 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 60/95 dne 20. 10. 1995.
DS podjetja Alpos, p.o., Šentjur je
dne 20. 12. 1995 sprejel spremembo prej
omenjenega programa, ki jo je Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo odobrila z odločbo št.
LP 00943-2/1996-IZ z dne 26. 1. 1996.
Po novem spremenjenem programu se
spremeni število delnic v notranjem odkupu
in javni prodaji tako, da je za notranji odkup
namenjenih 24% ali 21.396 delnic in ne več
8.915 delnic, kot je bilo predvideno prej,
skladno s tem pa se zmanjša število delnic v
javni prodaji na 16%, kar predstavlja 14.264
delnic in ne več 26.745 delnic, kot je bilo
predvideno prej.
Skladno s tem se spremeni že objavljeni
program lastninskega preoblikovanja kot
sledi:
V poglavju III. predvidena lastniška struktura po izvršenem lastninskem preoblikovanju, se spremenita postavki, ki sedaj glasita:

upravičenci notranjega
odkupa
kupci v procesu
javne prodaje

Število Struktura
delnic
%

21.396

23,9

14.264

15,9

V poglavju IV. Opis načinov preoblikovanja se spremenita postavki 5. in 6., ki
sedaj glasita:
5. notranji odkup podjetja v višini 24%
družbenega kapitala ali 21.396 navadnih
delnic
6. javna prodaja delnic v višini 16%
družbenega kapitala ali 14.264 navadnih
delnic.
V ostalem je prvotno objavljeni program
nespremenjen.
Alpos, p.o., Šentjur
Št. 7/7-5/96
La-98
V skladu z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93, 31/93, 32/94, 1/96) in 16. členom uredbe o pripravi programa preoblikovanja in izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, podjetje
Aluminij Oprema, p.o., Komen, Komen
129 a, Komen, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja, katerega je z
odločbo št. LP 01324/1996-IC z dne 9. 1.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Splošni podatki
Firma: Aluminij Oprema, p.o., Komen.
Sedež: Komen 129 a.
2. Matična številka: 5041597.
3. Osnovna dejavnost:
– izdelava in montaža vseh vrst kovinske opreme serijske in individualne izdelave,
– izdelava okovja in orodja,
– izdelava, montaža in servisiranje strojev in opreme,
– projektiranje: izdelava tehnične dokumentacije za realizacijo sprejetih del v okviru svoje dejavnosti,
– inženiring posli,
– trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi,
– izvoz-uvoz lastne proizvodnje ter proizvodov in podjetij s katerimi ima sklenjene
pogodbe o dolgoročnem proizvodnem sodelovanju,
– posli maloobmejnega prometa, posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu, zastopanja tujih oseb,
– prevozi blaga v mednarodnem prometu,
– posli mednarodne špedicije.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje Aluminij Oprema je podjetje s 100% družbenim kapitalom.
5. Predvidena lastninska struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– 10% – Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja,
– 10% – Odškodninski sklad,
– 20% – Sklad RS za razvoj,
– 20% – upravičenci iz naslova interne
razdelitve,
– 40% – upravičenci iz naslova notranjega odkupa.
6. Načini in kombinacija lastninskega
preoblikovanja:
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A) prenos navadnih delnic na sklade v
višini 40% družbenega kapitala od tega:
– 10% na Kapitalski sklad Pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 10% na Odškodninski sklad,
– 20% na Sklad za razvoj;
B) interna razdelitev navadnih delnic v
višini 20% vrednosti družbenega kapitala.
C) notranji odkup delnic podjetja v višini 40% vrednosti družbenega kapitala.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
za interno razdelitev in notranji odkup
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Aluminij Oprema, p.o., Komen,
poziva vse upravičence (zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence podjetja) da v 30
dneh po objavi tega poziva v časopisu Delo
in na oglasni deski v podjetju predložijo
lastniške certifikate in potrdila za neizplačani del OD ter tako sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic. Rok je prekluziven.
V primeru, da bo vrednost predloženih
certifikatov in potrdil presegla 20% družbenega kapitala, lahko tisti udeleženci, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi uporabijo
presežek lastniških certifikatov, zaposleni
pa tudi potrdila za neizplačane OD za kupnino v notranjem odkupu delnic, tako, da se
presežek certifikatov in potrdil uporabi proporcionalno za vskega udeleženca posebej.
V primeru, da bo ostal del delnic namenjen interni razdelitvi nerazdeljen, bo podjetje izvedlo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih, ki bo objavljen na oglasni
deski v podjetju in bo vseboval število delnic, ki se še lahko interno razdelijo, odstotek družbenega kapitala, ki ga predstavljajo
in rok v katerem se morajo ožji družinski
člani zaposlenih javiti na razpis. Rok za
pristop ožjih družinskih članov zaposlenih
k sodelovanju v interni razdelitvi je 15 dni
od dneva objave internega razpisa na oglasni deski v podjetju, z možnostjo, da se
predhodno zaključi, če bi bilo pred iztekom
roka vpisanih vseh 20% delnic.
V primeru preplačil lastniških certifikatov ožjih družinskih članov bo podjetje zapolnilo razpisano kvoto delnic tako, da bo
proporcionalno znižalo vplačila vsem ožjim
družinskim članom. Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne, imenske in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja, da v roku
30 dni po objavi javnega poziva v časopisu
Delo ter na oglasni deski podjetja vpišejo in
vplačajo najmanj 20% prenešenih delnic v
okviru notranjega odkupa.
Delnice se odkupujejo s 50% popustom
s presežkom lastninskih certifikatov in potrdil za neizplačane OD. Če upravičenci ne
bodo takoj odkupili vseh delnic, predvidenih za notranji odkup, bodo na Sklad RS za
razvoj prenešene delnice odkupili v naslednjih štirih letih, vsaj eno četrtino preostalih
delnic letno.
Če predloženi lastniški certifikati in manj
izplačani OD ne bodo zadoščali za predvideno kupnino prvega obroka notranjega odkupa, bodo udeleženci programa notranjega
odkupa uporabili tudi denarna sredstva, in
sicer v sorazmerju z vplačili s certifikati in
potrdili za neizplačane OD, v naslednjih le-
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tih pa tudi pripadajoči del dobička, OD in
druga sredstva.
Rok je prekluziven. Upravičenec, ki zamudi navedeni rok, ne more sodelovati v
notranjem odkupu delnic.
Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa imajo lastnosti iz 35. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Organizacija programa notranjega odkupa, način uresničevanja pravic, bo določena
s pravili notranjega odkupa, ki ga sprejmejo
vsi udeleženci notranjega odkupa ob vplačilu prvega paketa delnic. Pravila bodo na
vpogled na vpisnem mestu in na oglasnih
deskah podjetja.
8. Vpisovanje delnic notranjega odkupa
in interne razdelitve bo potekalo vsak delovnik v času od 7. do 14. ure na blagajni
podjetja, vsa gotovinska vplačila v programu notranjega odkupa, v okviru opredeljenih rokov, pa se bodo vplačevala na poseben privatizacijski podračun podjetja št.
51420-698-000-0006436 pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
v Sežani z navedbo “plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu”.
9. Podjetje bo delnice vodilo v nematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo
začasnice.
10. Dodatne informacije
Vsa dodatna pojasnila v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja podjetja
lahko upravičenci dobijo vsak delovni dan
na sedežu podjetja od 7. do 14. ure osebno
ali po telefonu št. 067 78-111 pri Leonidi
Kosmina in Marti Turk.
Aluminij oprema, p.o., Komen

Če v razpisnem roku ne bodo vpisane
vse delnice za interno razdelitev, bo podjetje objavilo interni razpis za ožje družinske
člane. Preostanek delnic za interno razdelitev, ki ne bodo razdeljene niti na ta način,
bo podjetje skladno z 29. členom zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij preneslo na Sklad za razvoj.
Delnice za interno razdelitev so navadne
delnice prve emisije z oznako B, ki dajejo
pravico do upravljanja, sorazmerno pravico
do dividende, se glasijo na ime in so neprenosljive dve leti po njihovi izdaji, razen z
dedovanjem. Nominalna vrednost delnice je
1.000 SIT.
Vse upravičence, to je zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojene delavce podjetja
vabimo, da sodelujejo v programu notranjega odkupa delnic podjetja. Delnice se vplačujejo z morebitnim presežkom lastninskih
certifikatov oziroma potrdil po 25. a členu
zakona ter z gotovino Delnice se vplačujejo
s 50% popustom. Prodajna cena delnic, ki
bodo kupljene z gotovino, bo revalorizirana
z indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1.
1993 do dneva vplačila kupnine Skladu RS
za razvoj.
Delnice iz interne razdelitve, kakor tudi
delnice iz programa notranjega odkupa lahko upravičenci vpišejo vsak delovni dan od
8. do 14. ure v tajništvu podjetja, pri Majdi
Vreznik, kjer lahko dobijo tudi dodatne informacije (tel. 0602/31-330).

da je podjetju pripravljen zagotoviti nove
proizvodne programe s področja dejavnosti
podjetja oziroma zagotoviti vstop na nove
trge,
– načrt za ohranitev oziroma odpiranje
novih delovnih mest,
– način dokapitalizacije upoštevajoč vse
zgoraj navedene načine plačila,
– ponujena cena za 51% delež v lastniški strukturi podjetja
3. Rok veljavnosti razpisa in naslov za
zbiranje ponudb.
Investitorji na svoje ponudbe predložijo
v 30 dneh od objave razpisa na naslov: Komisija za oceno ponudb v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja PKP Koprem,
p.o., Nicina, 12, Prevalje, v zapečatenih kuvertah.
O sprejemu ponudbe bo komisja določala v 15 dnevih od dneva zaključka razpisanega roka in bo ponudnike obvestila v 8
dneh po odločitvi.
Ponudniki lahko dobijo ponudbeni memorandum in dodatne informacije pri Iztoku Vaukanu, PKP Koprem, p.o., Nicina 12,
Prevalje, tel. 0602/31-330.
Proizvodno kovinsko podjetje
KOPREM; p.o., Komen

La-99
Proizvodno kovinsko podjetje KOPREM, p.o., Nicina 12, Prevalje, objavlja
program lastninskega preoblikovanja, ki ga
je z odločbo št. LP 01315/1995-BJ z dne 10.
11. 1995 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Splošni podatki o podjetju:
Firma in sedež: Proizvodno kovinsko
podjetje KOPREM, p.o., Nicina 12, Prevalje.
Osnovna dejavnost: izdelovanje jeklenih
konstrukcij in industrijske opreme (011320).
Pravni status: družbeno podjetje p.o., s
100% družbenim kapitalom.
2. Predvidena lastniška struktura osnovnega kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad RS za razvoj – 9,8%,
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 4,9%,
– Slovenski odškodninski sklad – 4,9%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 9,8%,
– upravičenci iz programa notranjega odkupa – 9,8%,
– povečanje kapitala podjetja – strateški
partner – 51,0%.
3.¸Javni poziv upravičencem
Vse upravičence, to je zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojene delavce podjetja vabimo, da v 30 dneh po objavi tega
poziva v časopisu Delo ter na oglasni deski
v podjetju predložijo lastniške certifikate
oziroma potrdila po 25. a členu ZLPP v
zameno za delnice interne razdelitve.

La-100
Proizvodno kovinsko podjetje KOPREM, p.o., Nicina 12, Prevalje, objavlja
javni razpis za zbiranje ponudb za odkup
delnic podjetja – povečanje lastniškega kapitala podjetja po programu lastninskega
preoblikovanja podjetja, ki ga je z odločbo
št. LP 01315/1995 – BJ odobrila Agencija
RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma in sedež: Proizvodno kovinsko
podjetje KOPREM, p.o., Nicina 12, Prevalje.
Osnovna dejavnost: izdelovanje jeklenih
konstrukcij in industrijske opreme (011320).
Pravni status: družbeno podjetje p.o., s
100% družbenim kapitalom.
2. Ponudba za odkup delnic
Podjetje razpisuje povečanje lastniškega
kapitala, kar bo predstavljalo 51% v lastniški strukturi podjetja. Cena dokapitaliziranega deleža bo določena na podlagi izhodiščne vrednosti 44,640.000 SIT revalorizirane
z indeksom rasti drobnoprodajnih cen od 1.
1. 1993 do dneva podpisa pogodbe.
Povečanje lastniškega kapitala bo izvedeno:
– s konverzijo terjatev – do 1/3 razpisanega povečanja kapitala,
– s stvarnim vložkom opreme – do 1/3
razpisanega povečanja kapitala,
– z gotovinskim vplačilom – do 1/3 razpisanega povečanja kapitala.
Ponudbe bo sprejemala Komisija za oceno poudb v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja PKP Koprem, p.o., ki vabi
vse ponudnike, da v ponudbi navedejo:
– program poslovanja: pomemben pogoj
za presojo ponudbe je, ali je ponudnik že
dejaven na poslovnem področju in na tržiščih, ki so zanimiva za dejavnost podjetja in

Št. 11/96
La-102
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij objavlja podjetje program lastninskega preoblikovanja.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. 00635/96-BR z dne 10. 1. 1996.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Megrad Inženiring, Podjetje za
gradbeni inženiring, trgovino, prevoze in
proizvodno servisno dejavnost, p.o., Ljubljana.
Skrajšana firma: Megrad Inženiring,
p.o.
Sedež: Ljubljana, Cesta v Kleče 12.
Matična številka: 5075246.
Šifra podskupine dejavnosti: 110404 –
inženiring.
Osnovna dejavnost podjetja so inženiring storitve za gradbeništvo, organiziranje
in izvajanje visokih in nizkih gradenj, projektiranje tehnične dokumentacije za gradbene objekte, od tega samo arhitektonske
načrte za stanovanjske, poslovne in industrijske objekte in načrte zunanje ureditve,
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi, komercialni posli,
zastopanje, posredovanje in svetovanje, prevoz blaga v prostem cestnem prometu,
opravljanje storitev z gradbenimi stroji in
napravami, proizvodnja gramoza in peska,
popravila in vzdrževanje strojev, montaža
in predelava kovinskih izdelkov, izvajalska
dela pri izgradnji telefonske mreže.
1.2. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je registrirano kot podjetje v
družbeni lastnini s polno odgovornostjo pri
pristojnem sodišču v Ljubljani pod registrskim vložkom št. 1/6286/00.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
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– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikovanju družbenega kapitala uporabilo naslednjo kombinacijo načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
dnevniku Delo, predložijo svoje lastniške
certifikate in potrdila za neizplačane dele
OD v zameno za delnice ter tako sodelujejo
v interni razdelitvi delnic podjetja.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške certifikate in potrdila v navedenem
roku vsak delovnik od 8. do 12. ure v tajništvu podjetja.
Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapitala
podjetja.
Kolikor bo vrednost predloženih lastniških certifikatov in potrdil upravičencev presegla 20% družbenega kapitala, lahko tisti
upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi delnic podjetja, uporabijo presežek
lastniških certifikatov in potrdil za kupnino
v notranjem odkupu delnic.
Pri tem bo podjetje v zameno za lastniške certifikate in potrdila razdelilo delnice
interne razdelitve in uporabilo presežke lastniških certifikatov in potrdil za notranji odkup delnic proporcionalno za vsakega upravičenca posebej.
V primeru, da bo ostal del delnic, namenjenih interni razdelitvi, nerazdeljen, bo
podjetje izvedlo interni razpis za ožje družinske člane zaposlenih.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice, ki glasijo na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem.
4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni po objavi javnega poziva v
dnevniku Delo, vplačajo delnice in tako postanejo udeleženci notranjega odkupa delnic podjetja.
Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravičenci lahko vplačujejo delnice s presežkom lastniških certifikatov in potrdil ter
z denarnimi vplačili. Upravičenec, ki zamudi navedeni rok, ne more sodelovati v notranjem odkupu delnic. Delnice bo mogoče
vplačati z denarnimi sredstvi na poseben
privatizacijski
(pod)račun
št.
50104-698-0025477 z navedbo: Plačilo kupnine za delnice notranjega odkupa.
Podjetje bo za notranji odkup delnic
namenilo 40% družbenega kapitala podjetja.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa, imajo lastnosti iz 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki.
5. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja v dopoldanskem času po tel. 061/159-18-56 ali osebno
na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.
Megrad Inženiring, p.o., Ljubljana

Podjetje za delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasnice oziroma potrdila po predhodnem
sklepu organa upravljanja. Če bo vpisanih
in vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo
presežek certifikatov in potrdil proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh delnic, namenjenih interni
razdelitvi, bo komisija za lastninsko preoblikovanje z interno objavo na oglasni deski
razpisala nov 15 dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju (II. krog).
Če tudi po tem razpisu ne bo vpisanih in
vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje
preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad
RS za razvoj.
V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč,
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsakega upravičenca posebej.
Delnice, pridobljene v interni razdelitvi,
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
Industrija platnenih izdelkov Induplati,
p.o., Jarše, poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja in podjetij v
njegovi lastnini, da v 30 dneh po objavi tega
oglasa v dnevnem časopisju ter na oglasnih
deskah podjetja vpišejo in vplačajo delnice
s 50% popustom. Delnice se vplačujejo z
gotovino oziroma z morebitnimi presežki
lastniških certifikatov in presežki potrdil iz
interne razdelitve. Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem krogu, bo do končnega
odkupa zadržal in z njimi upravljal Sklad za
razvoj.
Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi pristop k
sporazumu in soglasje k aktu o preoblikovanju družbe z vsebino statuta.
Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa so, dokler program ni zaključen, prenosljive samo znotraj programa (posebnost
so delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa s presežki certifikatov, ki so prenosljive dve leti po pridobitvi samo z dedovanjem, po tem obdobju pa so prenosljive
do konca trajanje programa v okviru upravičencev programa), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta in delniškega sporazuma.
Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende in do stečajne mase.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa lahko upravičenci s certifikati in potrdili vpisujejo in
vplačujejo pri blagajni podjetja na naslovu
Domžale, Kamniška 24, Zg. Jarše vsak delovnik od 8. do 14. ure, z gotovino pa na
privatizacijski podračun, ki bo objavljen
naknadno v dnevnem časopisju in na oglasnih deskah podjetja v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila dobite na
tel. 721-911 pri Orijani Osolnik.
Induplati, p.o., Jarše

La-103
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Industrija platnenih izdelkov Induplati, p.o., Jarše, ki ga je z odločbo št. LP 01037/1996-TP z dne 12. 1.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo in skladno z zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetja Industrija platnenih izdelkov Induplati, p.o.,
Jarše, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja, Industrija platnenih izdelkov Induplati, p.o., Jarše.
1. Firma in sedež: Industrija platnenih
izdelkov Induplati, p.o., Jarše, Domžale,
Kamniška c. 24, Zg. Jarše.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani pod registrsko številko
vložka 1/517/00.
2. Matična številka: 5036496.
3. Dejavnost: 012521 – proizvodnja
bombažnih tkanin.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% družbeni lastnini, domači kapital.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Industrija platnenih izdelkov Induplati,
p.o., Jarše, poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja in podjetij v
njegovi lastnini (I. krog), da v 30-dnevnem
roku po objavi tega oglasa in poziva v dnevnem časopisju in na oglasnih deskah podjetja vpišejo delnice v zameno za lastniške
certifikate in potrdila za neizplačani del
plač.

Stran 346

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 8 – 12. II. 1996

La-105
Podjetje Mlaj, p.o., Mizarstvo in tesarstvo Zadobrova v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 55/92, 7/93 in 31/93) in 17. členom uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o
izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) objavlja
program lastninskega preoblikovanja podjetja Mlaj, p.o., Mizarstvo in tesarstvo Zadobrova.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločno št. LP 01500/1996-KJ z dne 3. 1.
1996.
1. Podatki o podjetju
Firma: Mlaj, p.o., Mizarstvo in tesarstvo Zadobrova.
Sedež: Sneberska cesta 138/b, Ljubljana-Polje.
Matična številka: 5015456.
Dejavnost:
– proizvodna in storitvena dejavnost lesne stroke; pohištveno in stavbno mizarstvo; izdelava, montaža in vgrajevanje
stavbno-mizarskih izdelkov; tesarstvo z izdelavo vseh vrst strešnih konstrukcij; montaža vseh vrst strešnih konstrukcij in tesarskih izdelkov ter drugih lesnih izdelkov; izdelava embalaže; žagarske storitve za lastne potrebe in potrebe drugih; odkup
rezanega lesa za proizvodne potrebe podjetja; sušenje lesa za lastne potrebe in potrebe
drugih;
– trgovina na debelo in drobno iz strok:
les, lesni izdelki in celuloza; izvajalski inženiring (izvedba, organizacija in posredovanje pri izgradnji objektov); agencijske,
zastopniške in posredniške storitve v blagovnem prometu; komisijski posli na področju prometa blaga;
– zunanja trgovina z neživilskimi proizvodi, zastopanje in posredovanje v zunanjetrgovinskem prometu blaga in storitev.
2. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je registrirano pri pristojnem sodišču v Ljubljani kot družbeno podjetje s
polno odgovornostjo.
3. Predvidena lastniška struktura po
opravljenem lastninskem preoblikovanju
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 8,03%,
– Slovenski odškodninski sklad – 8,03%,
– Sklad RS za razvoj – 16,06%,
– zaposleni, bivši zaposleni, upokojenci
– 24,9%,
– udeleženci javne prodaje delnic –
23,3%,
– denacionalizacijski upravičenci –
19,66%.
4. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja v višini 10% družbenega kapitala,
– prenos navadnih delnic na Slovenski
odškodninski sklad v višini 10% družbenega kapitala,
– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj v višini 20% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala,

– notranji odkup delnic v višini 11%
družbenega kapitala,
– javna prodaja delnic 29% družbenega
kapitala.
5. Javni poziv
5.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Mlaj, p.o., Mizarstvo in tesarstvo Zadobrova, Sneberska c. 138/b, Ljubljana-Polje, poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence podjetja, da v roku 30
dni po objavi tega poziva v časniku Delo in
na oglasni deski podjetja, vpišejo delnice
podjetja v zamenjavo za lastniške certifikate.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov zaposlenih, nekdanjih
zaposlenih in upokojencev presegla 20%
družbenega kapitala, lahko upravičenci, ki
so sodelovali pri interni razdelitvi delnic,
uporabijo presežek lastniških certifikatov za
kupnino v notranjem odkupu delnic. Ta presežek se bo uporabil proporcionalno za vsakega udeleženca.
V primeru, da bo vrednost zbranih lastniških certifikatov manjša od vrednosti 20% družbenega kapitala, bo podjetje izvedlo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih. Rok
za predložitev lastniških certifikatov ožjih družinskih članov bo 15 dni po objavi internega
razpisa na oglasni deski podjetja.
Preostanek delnic iz interne razdelitve,
ki ne bo razdeljen niti na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad RS za razvoj.
Če bo lastniških certifikatov ožjih družinskih članov več kot je delnic, namenjenih za interno razdelitev, se bo upošteval
kriterij proporcionalnosti za vsakega družinskega člana posebej.
Delnice iz interne razdelitve so navadne
delnice, ki se glasijo na ime, dajejo pravico
do upravljanja in udeležbe na dobičku in so
neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
5.2 Notranji odkup
Podjetje Mlaj, p.o., Mizarstvo in tesarstvo Zadobrova, Sneberska c. 138/b, Ljubljana-Polje poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence podjetja, da v roku
30 dni po objavi tega poziva v časniku Delo
in na oglasni deski podjetja, vpišejo in vplačajo delnice notranjega odkupa s 50% popustom. Delnice se vplačajo z gotovino.
V primeru, da bi udeleženci že z predloženimi lastniškimi certifikati presegli 11%
delnic namenjenih notranjemu odkupu, bo
podjetje pri znižanju uporabilo proporcionalni kriterij.
Delnice pridobljene v okviru notranjega
odkupa so, dokler program ni končan, prenosljive le med udeleženci programa, zunaj
programa pa neprenosljive, razen z dedovanjem. Vse delnice so navadne, imenske in
dajejo pravico do upravljanja in udeležbe
pri dobičku.
6. Kraj in čas vpisa delnic interne razdelitve in notranjega odkupa
Delnice iz interne razdelitve bodo udeleženci lahko vpisali in vplačali vsak delovni
dan od 8. do 13. ure v prostorih blagajne
podjetja, delnice iz notranjega odkupa pa se
bodo lahko vplačale v gotovini na račun, ki
bo odprt pri Agenciji za plačilni promet,
nadziranje in informiranje – z navedbo plačilo kupnine za delnice podjetja v notranjem odkupu v roku 30 dni od objave tega
razpisa. Št. računa je 50103-698-25370.

7. Javna prodaja
Podjetje Mlaj, p.o., Mizarstvo in tesarstvo Zadobrova, Sneberska c. 138/b, Ljubljana-Polje poziva vse fizične in pravne osebe
Republike Slovenije, da v 30 dneh po objavi
posebnega razpisa v časniku Delo vpišejo
in vplačajo delnice podjetja z zamenjavo
lastniških certifikatov ali z gotovino. Domače fizične osebe imajo prednostno pravico do nakupa.
Delnice bodo izražene v nematerializirani obliki, bodo navadne, imenske in bodo
dajale pravico do upravljanja in udeležbe na
dobičku.
Nominalna vrednost ene delnice glede
na otvoritveno bilanco stanja na dan 1. 1.
1993 znaša 1.000 SIT.
Prodajna vrednost delnice, ki v izhodišču
znaša 1.000 SIT, bo dokončno znana po končani javni prodaji in se bo glede na povpraševanje gibala + ali – 30% od navedene prodajne vrednosti, to je od 700 SIT do 1.300 SIT.
Če bo povpraševanje več kot za 30% preseglo razpisano število delnic, se bo za odstotek nad navedenim, vpisovalcem proporcionalno znižalo vpisano število delnic.
Javna prodaja delnic bo potekala na sedežu podjetja in pri ekspoziturah Ljubljanske banke. Na navedenih vpisnih mestih bo
tudi na vpogled prospekt.
8. Informacije
Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila lahko dobite po tel. 061/482-144 pri Ljubi Černe.
Mlaj, p.o.
Mizarstvo in tesarstvo Zadobrova,
Ljubljana-Polje

Razpisi delovnih mest
Št. 47/96
Ob-260
Razpisna komisija javnega socialno varstvenega zavoda Doma Tisje, Šmartno pri
Litiji, razpisuje prosta dela in naloge
direktorja Doma Tisje Šmartno pri Litiji za dobo štirih let.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva, od tega 4 leta
na vodstvenih delovnih mestih,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– dodatna funkcionalna znanja s področja gerontologije,
– pripravi program dela.
Prijave z dokazili in program dela doma
pošljite v osmih dneh od objave razpisa na
naslov: Dom Tisje, Šmartno pri Litiji, Črni
potok 13, Šmartno pri Litiji, z oznako “prijava na razpis”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Dom Tisje,
Šmartno pri Litiji
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Št. 039-48/96
Ob-232
Mestna občina Novo mesto, Občinski
svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS,
št. 13/95 in 37/95) ter 5. člena odloka o
organiziranju Gasilsko reševalnega centra
Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št.
11/91) razpisuje delovno mesto
direktorja – poveljnika Gasilsko reševalnega centra Novo mesto.
Kandidati za delovno mesto direktorja –
poveljnika Gasilsko reševalnega centra Novo mesto morajo poleg pogojev določenih z
zakonom o javnih zavodih (Ur. l. RS, št.
12/91) in zakonom o delavcih v državnih
organih (Ur. list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91,
22/91, 2/91 in 4/93) izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo končano VI. ali VII. stopnjo izobrazbe tehnične, ekonomske in družboslovne usmeritve,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih mestih ali vodstvenih delih pod pogojem, da so te naloge uspešno opravljali,
– ustrezne organizacijske sposobnosti.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
Kandidati morajo predložiti svoj program dela in optimalno organiziranost centra.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev s kratkim življenjepisom ter programom
dela naj kandidati pošljejo v 8 dneh od dneva razpisa na naslov: Mestna občina Novo
mesto, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Seidlova cesta 1, Novo mesto, s pripisom “Ne
odpiraj – razpis za direktorja-poveljnika
GRC”.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Mestna občina Novo mesto

Čeprav obstajajo nekateri podatki o uveljavljenih umetnikih, raziskovalcih in javnih osebnostih slovenskega rodu v svetu, pa
bi potrebovali enotno in povezano bazo podatkov, ki bi bila dostopna preko informacijskih sistemov. To bazo podatkov bo treba
stalno ažurirati ter dopolnjevati in dograjevati z novimi podatki.
Cilji raziskav(e)
Izdelati merila za uvrščanje posameznih
osebnosti v bazo podatkov ter metodologijo, mehanizme in kanale zbiranja in spremljanja podatkov. Pripraviti projekt predstavitve in uporabe zbranih podatkov.
2. Položaj in problematika slovenske
manjšine v Avstriji
Opredelitev problema
Po osamosvojitvi Republike Slovenije so
se ponovno odprla nekatera vprašanja položaja in statusa slovenske manjšine v Avstriji ter vloge Slovenije pri uresničevanju
avstrijskih obveznosti, temelječih na avstrijski državni pogodbi. Poleg tega ostajajo tudi vsa vprašanja povezana s kulturnim, socialnim, gospodarskim in političnim razvojem slovenske manjšine v Avstriji, vključno
s priznanjem njenega obstoja na avstrijskem
Štajerskem.
Cilji raziskav(e)
Ugotoviti, kako Republika Slovenija lahko vpliva na uresničevanje avstrijskih obveznosti, temelječih na državni pogodbi, ter
kako bi bilo mogoče izboljšati pravni in
dejanski položaj slovenske manjšine v Avstriji. Oblikovati strategije nadaljnjega razvoja slovenske manjšine v Avstriji ob
upoštevanju obstoja pluralizma ter različnih
potreb in interesov pripadnikov slovenske
manjšine in njihovih organizacij, še zlasti v
kontekstu integracijskih procesov v Evropi.
3. Globalna zaščita Slovencev v Italiji
Opredelitev problema
Kljub večletnim prizadevanjem in obljubam v Italiji še vedno ni bil sprejet zakon o
globalni zaščiti slovenske manjšine, ki bi
zagotovil priznanje obstoja slovenske
manjšine na celotnem narodnostnem ozemlju ter uresničevanje njenih pravic tako na
individualni kot na kolektivni ravni. Prav
tako tudi še ni gotova usoda enotnega zakonskega predloga Slovencev v Italiji, ki je
bil predložen v parlamentarno proceduro.
Cilji raziskav(e)
Analizirati sedanje stanje na področju
priprave globalne zaščitne manjšinske zakonodaje ter slabosti in prednosti posameznih obstoječih predlogov in gradiv. Oblikovanje predlogov za oblikovanje celovitega
koncepta zaščite manjšine (kot kolektivnega subjekta) in njenih pripadnikov, pri čemer je treba upoštevati vse najvišje mednarodne standarde in trende razvoja, zlasti še
v okviru integracijskih procesov v Evropi.
Spremljanje usode enotnega zakonskega
predloga slovenske skupnosti v Italiji o celoviti manjšinski zaščiti.
4. Pravni položaj in zaščita avtohtonih
in alohtonih manjšin (vključno s primerjalnimi študijami položaja manjšin v sodobnih
družbah)
Opredelitev problema
V svetu ni enotnega koncepta pravne
zaščite etničnih manjšin, čeprav se je v tistih državah, ki posamezne oblike manjšinske zaščite v svojih pravnih sistemih pozna-

jo, uveljavila praksa, da tako zaščito zagotavljajo le za tradicionalne oziroma avtohtone manjšine. Poleg problematike zaščite
avtohtonih manjšin pa se v svetu vse bolj
pojavlja tudi problematika ustrezne zaščite
migrantov oziroma tako imenovanih “novih
manjšin.” Še dodaten problem pa predstavlja delitev na avtohtone in alohtone manjšine, ki kot kriterij navaja predvsem trajanje
bivanja (naselitve) na določenem ozemlju;
pogosta je namreč praksa, da migrantov in
njihovih skupnosti ne uvrščajo mednje. Zlasti sta zanimiva koncept in ustavna ureditev
položaja in zaščite avtohtonih manjšin v slovenski ustavi.
Cilji raziskav(e)
Postaviti delovne definicije temeljnih
pojmov in ugotoviti njihove pravne in politične implikacije. Oblikovati pregled sedanje prakse, koncepta in ravni zaščite posameznih kategorij ter ugotoviti trende razvoja. Pripraviti teoretične koncepte in modele
pravne zaščite posameznih kategorij ter projekcije njihovega uresničevanja. Ugotoviti
stanje in prakso v različnih državah (npr. v
Belgiji, Hrvaški, Italiji, Sloveniji, Slovaški).
Analizirati ustavni položaj in posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter
njihovo uresničevanje v praksi.
5. Izseljevanje primorskih Slovencev
Opredelitev problema
Izseljevanje s Primorskega predstavlja
zaradi vseh implikacij in posledic asimilatornih pritiskov, ki so jih izvajali različni
politični in upravni sistemi nad slovenskim
prebivalstvom, poseben problem. Zgodovinska dogajanja so vplivala na izseljevanje od
sezonskega odhajanja Rezijanov in Beneških Slovencev (v 19. stol.) in na proces
ekonomske migracije; v ta kontekst sodijo
tudi prisilne izselitve Slovencev zaradi raznarodovalne politike in prakse italijanskega
fašizma ter migracije znotraj in iz Svobodnega tržaškega ozemlja. Vsa ta dogajanja so
povzročila bistvene spremembe v etnični sestavi tega dela slovenskega poselitvenega
ozemlja.
Cilji raziskav(e)
Ugotoviti zgodovinski razvoj in stanje
ter vzpostaviti koordinacijo raziskav, ki potekajo tako v zamejstvu kot v domačih institucijah. Empirična raziskava o poteku izseljevanja s pregledom virov v imigrantskih
državah.
6. Interetnični odnosi v prekomejnem sodelovanju ob slovenski meji s sosednjimi
državami ter novi modeli evropskega regionalnega sodelovanja (npr. ob slovensko-hrvaški meji)
Opredelitev problema
Po dosedanjih rezultatih raziskav zlasti
ob italijansko-slovenski in švicarsko-italijanski meji se je pokazalo, da ima pri odpiranju meja, prekomejnem sporazumevanju
in povezovanju pomembno vlogo nacionalna struktura prebivalstva. Ob slovensko-hrvaški meji se je že v preteklosti, zlasti pa še
po drugi svetovni vojni do osamosvojitve,
intenzivno pretakalo hrvaško prebivalstvo
na slovensko ter slovensko na hrvaško obmejno območje. V najožjem pasu, kjer so
pretežno agrarna območja, se je ta menjava
slovenskega in hrvaškega prebivalstva odvijala predvsem s porokami. Ker je bilo s

Razpisi
javnih natečajev
Ob-226
Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju MZT),
Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za zunanje zadeve na podlagi 27.
člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 8/91), Pravilnika o raziskovalnih
programih za uresničevanja nacionalnih ciljev (Ur. l. RS, št. 35/94) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavljajo
razpis
raziskav v okviru ciljnega
raziskovalnega programa
Narodno vprašanje
I. Razpisani programski sklopi
1. Banka podatkov o slovenskih znanstvenikih in umetnikih v tujini
Opredelitev problema
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porokami vezano tudi dedovanje zemlje, se
je ob slovensko-hrvaški meji oblikovala skupina dvolastnikov, kar močno obremenjuje
zasebno kmetijsko gospodarstvo, saj kakršnakoli znana ureditev po izkušnjah ob
italijansko-slovenski meji ne more rešiti
vseh problemov, ki so povezani z dvolastništvom zemlje. V zadnjih dveh desetletjih
so se obmejni kraji na slovenski strani intenzivneje industrializirali in to je privedlo
do intenzivnejših selitev s hrvaške na slovensko stran ter do pretakanja prebivalstva
v obliki dnevne migracije.
Cilji raziskav(e)
Proučiti, kakšni so vplivi odpiranja meja
in prekomejne povezanosti na nacionalno
strukturo obmejnih območij ter na poselitev
Slovencev na hrvaški strani in Hrvatov na
slovenski strani meje. Pri tem je pomembno
analizirati obstoječe probleme obmejnih območij na različnih področjih ter ugotoviti,
kako na njihovo razreševanje vpliva razreševanje problemov v medsebojnih odnosih sosednjih držav in prekomejno povezovanje in sodelovanje na gospodarskem, socialnem, kulturnem in političnem področju.
7. Romi na Slovenskem: lingvistične in
druge dimenzije
Opredelitev problema
Slovenska ustava terja oblikovanje
ustrezne celovite zaščite za pripadnike avtohtone romske etnične skupnosti in za te
skupnosti kot celote. Pri tem je treba temeljito proučiti sedanje stanje romskih skupnosti na različnih področjih (kultura, šolstvo oziroma vzgoja in izobraževanje, socialna problematika, gospodarstvo) ter ugotoviti njihove specifične potrebe in interese.
Cilji raziskav(e)
Ugotoviti stanje romskih skupnosti na
Slovenskem ter še zlasti problematiko njihovega vključevanja v slovensko družbo.
Pri tem je posebno pomembno upoštevati
njihovo specifično kulturo ter ugotoviti, kako bi jo lahko upoštevali pri delovanju javnih in drugih institucij. Poseben problem je
tudi zagotovitev ustreznega vključevanja
Romov in zlasti romskih otrok v izobraževalne programe in institucije.
8. Vloga zamejcev in izseljencev v procesu osamosvajanja in boja za mednarodno
priznanje Republike Slovenije
Opredelitev problema
V procesu osamosvajanja Slovenije in
boja za njeno mednarodno priznanje so poleg številnih subjektov doma sodelovali tudi zamejci in izseljenci po svetu ter številne
njihove organizacije. Njihovo delovanje in
številne akcije bi bilo treba evidentirati in
dokumentirati ter ugotoviti njihov prispevek in vpliv na oblikovanje javnega mnenja
v različnih državah, na uradno ravnanje teh
držav in njihovih predstavnikov ter na uspehe prizadevanj slovenske države za osamosvojitev in mednarodno priznanje. Pri tem je
treba proučiti tudi kanale, ki so jih Slovenci
po svetu uporabljali za uresničevanje svojih
ciljev ter ovrednotiti njihovo učinkovitost.
Cilji raziskav(e)
Ugotoviti obseg, naravo in vsebino angažiranja Slovencev zunaj meja domovine
v prizadevanjih za osamosvojitev in mednarodno priznanje slovenske države ter ugotoviti, kako je mogoče te potenciale angažirati tudi v prihodnje za zagotavljanje nekate-

rih ključnih strateških interesov slovenske
države. Pripraviti shemo povezovanja in sodelovanja z zamejci, izseljenci, migranti in
njihovimi organizacijami ter še zlasti kanale za pravočasen in učinkovit prenos informacij in komuniciranje.
9. Pomoč za kulturno delovanje slovenskih manjšin v zamejstvu in njeni učinki
Opredelitev problema
Vsako leto so tudi iz državnega proračuna namenjena dokajšnja sredstva kulturnemu delovanju Slovencev v zamejstvu in njihovemu kulturnemu sodelovanju z domovino matičnega naroda. Pri tem se pojavlja
tako problem obsega teh sredstev kot še
zlasti problem njihove ustrezne in učinkovite uporabe.
Cilji raziskav(e)
Pregled kulturne organiziranosti Slovencev v zamejstvu, obstoječe infrastrukture in
ključnih evidentiranih potreb. Ugotoviti, kako se uporabljajo sredstva, namenjena za
kulturni razvoj in sodelovanje, ter kakšni so
njihovi konkretni učinki. Predlogi za racionalizacijo obstoječih oblik ter za uvajanje
novih oblik, ki bi vključevale tudi pobude
različnih subjektov.
10. Ekonomski učinki obstoja državne
meje - npr. avstrijsko-slovenske državne
meje
Opredelitev problema
Sprememba mednarodnega pravnega statusa po uveljavitvi neodvisnosti Slovenije
je vplivala na naravo odnosov s sosednjimi
državami, pa tudi na samo naravo meje s
Hrvaško (medrepubliška meja postane meddržavna). Dejstvo, da je subjekt mednarodnih odnosov postala Republika Slovenija, je
pomenilo pomembne spremembe tudi v ekonomskem sodelovanju. Pri tem se postravlja
zlasti vprašanje, koliko je državna meja z
ekonomskega gledišča za posamezna obmejna območja prednost, koliko pa lahko v posameznih primerih predstavlja tudi pomembno oviro.
Cilji raziskav(e)
Ugotoviti, kako državna meja vpliva na
ekonomsko sodelovanje in položaj obmejnih območij ter posameznih ekonomskih
subjektov na teh območjih. Analizirati posamezne pozitivne in negativne vplive ter
njihov pomen za razvoj obmejnih območij
in ekonomskih subjektov v teh okoljih.
11. Problemi uresničevanja političnih in
kulturnih pravic pripadnikov alohtonih etničnih skupin v Sloveniji
Opredelitev problema
Poleg avtohtonih manjšin živi v Sloveniji tudi precejšnje število pripadnikov alohtonih etničnih skupnosti, ki so praviloma
(postali) slovenski državljani po uveljavitvi
neodvisnosti Slovenije. V svetu se šele postopoma razvijajo posebni pravni in politični modeli in mehanizmi zaščite imigrantskih in drugih neavtohtonih skupnosti. Slovenska zakonodaja in pravna praksa temu
področju v preteklosti nista namenjali posebne pozornosti, vse bolj pa se postavlja
vprašanje, ali je alohtonim etničnim skupnostim in njihovim pripadnikom treba zagotoviti posebne pravice ter kakšne naj te
morebitne posebne pravice bodo.
Cilji raziskav(e)
Ugotoviti položaj alohtonih etničnih skupin v Sloveniji ter pripraviti teoretične mo-

dele in morebitne strokovne podlage in predloge zakonodaje, ki bo uredila uresničevanje morebitnih posebnih kulturnih in političnih pravic alohtonih etničnih skupin in
njihovih pripadnikov.
12. Slovenske narodnostne manjšine v
drugih državah in avtohtone (ter alohtone)
manjšine na Slovenskem
Opredelitev problema
Na pojmovni ravni in upoštevaje veljavno zakonodajo je treba opredeliti pravni status, položaj in morebitne posebne pravice
in zaščito naslednjih (pravnih) kategorij prebivalstva:
a) državljani Republike Slovenije (vključno z etničnimi dimenzijami);
b) pripadniki slovenske narodne manjšine v sosednjih državah v primerjavi z ustavo in zakonodajo Republike Slovenije (domači, tuji ali dvojni državljani);
c) emigranti iz Slovenije v tujih državah
v primerjavi z zakonodajo Republike Slovenije (tuji, domači ali dvojni državljani);
d) imigranti, azilanti in begunci v Sloveniji.
Cilji raziskave
Ugotoviti status in položaj teh kategorij
ter raziskati njihove medsebojne (medetnične) odnose z gledišča dobrih in strpnih
medetničnih odnosov ter etničnega sožitja,
stabilnosti in varnosti v Sloveniji.
13. Upravljanje in razreševanje konfliktov v medetničnih odnosih
Opredelitev problema
Posledica etničnega in kulturnega pluralizma v posameznem okolju je vedno tudi
pojav etničnih konfliktov. V vsakem okolju
obstaja vrsta tradicionalnih, formalnih in neformalnih mehanizmov upravljanja in razreševanja konfliktov, ki praviloma omogočajo tudi razreševanje etničnih konfliktov oziroma natančneje razreševanje konfliktov z etnično dimenzijo. Pogosto pa se
dogodi, da ne glede na obstoj tradicionalnih
in pravnih, formalnih in neformalnih mehanizmov in kanalov za razreševanje konfliktov pride do eskalacije konfliktov z etnično
dimenzijo; pogosto je vzrok za takšen razvoj razpad tradicionalnih mehanizmov oziroma njihova neučinkovitost v novih razmerah.
Cilji raziskav(e)
Ugotovitev tradicionalnih in novih mehanizmov in kanalov za razreševanje konfliktov v družbi ter njihove uspešnosti v
upravljanju in razreševanju etničnih konfliktov. Razvoj mehanizmov, kanalov ter postopkov in metod za upravljanje in razreševanje etničnih konfliktov. Razvoj konceptov in modelov za zaščito manjšin z gledišča njihove fukcije pri upravljanju in
razreševanju medetničnih konfliktov v etnično in kulturno pluralnih družbah.
14. Nacionalna varnost in medetnični
konflikti v Sloveniji
Opredelitev problema
Nekateri pojavi lahko privedejo do napetosti in konfliktov med pripadniki večinskega naroda in drugimi narodnostnimi skupinami (npr. referendum o odvzemu državljanstva; odpiranje vprašanja “staronemcev”
itd.). V tem kontekstu je pomembna tudi
vloga narodnih manjšin v odnosih in dobrososedskem sodelovanju med sosednjimi
državami (npr. aktivna vloga italijanske ozi-
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roma madžarske avtohtone narodne skupnosti v Sloveniji v odnosih Slovenije z Italijo oziroma Madžarsko.
Cilji raziskav(e)
Raziskati verjetnost ekskalacije posamičnih napetosti in konfliktov, stopnjo
ogroženja nacionalne varnosti in nakazati
potenciale in mehanizme za njihovo preseganje.
15. Psihopatološki vidiki povojne slovenske politične emigracije v ZDA
Opredelitev problema
Med slovenskimi političnimi izseljenci
po drugi svetovni vojni so se pojavljale različne travme, med katerimi je bila tudi osebnostna razklanost med (“zamrznjenim”) mitom domovine in kulturnim šokom življenja
v deželi gostiteljici.
Cilji raziskav(e)
Ugotoviti posledice travm povojnih političnih izseljencev v ZDA v kontekstu generacijske asimilacije na eni strani ter
možnosti vrnitve v okviru nove politične in
družbene atmosfere v njihovi slovenski domovini na drugi strani.
16. Slovenci na Hrvaškem in na drugih
območjih nekdanje Jugoslavije: zgodovinski, sociološki, pravni, ekonomski, in drugi
vidiki
Opredelitev problema
Z razpadom nekdanje Jugoslavije je del
Slovencev, ki so prej živeli v drugih delih
federacije, ostal zunaj meja matične domovine. Njihov ekonomski, socialni, kulturni
in politični položaj in situacija se od okolja
do okolja pomembno razlikujeta, vsaj do
določene mere pa vedno izražata tudi specifične značilnosti tega okolja in probleme v
odnosih države, v kateri zdaj živijo, s Slovenijo. Poseben problem je, kako pomagati
pri zagotovitvi obstoja in razvoja teh skupnosti v posameznih okoljih ter kako bi lahko te skupnosti postale pozitiven dejavnik
meddržavnih odnosov med državami naslednicami nekdanje jugoslovanske federacije.
Cilji raziskav(e)
Ugotoviti okoliščine in položaj Slovencev na Hrvaškem in v drugih državah na
območju nekdanje Jugoslavije. Ugotoviti
njihov pravni status in perspektive njihovega nadaljnjega obstoja in razvoja v različnih
okoljih. Ugotoviti možnost sodelovanja in
povezovanja Slovencev na teh ozemljih z
matično domovino in njenimi - zlasti kulturnimi - institucijami.
17. Begunci v Sloveniji: kulturni, sociološki, socialni, ekonomski in politični vidiki in problemi
Opredelitev problema
Po začetku vojne na ozemlju nekdanje
Jugoslavije je v Slovenijo prišlo večje število beguncev (iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine). Čeprav naj bi bil status beguncev le začasen, pa dosedanje izkušnje tako
v primeru jugoslovanske krize kot v svetu
kažejo, da se lahko raztegne na dolgo časovno obdobje. Pri tem se pojavi vrsta
problemov, ki so povezani najprej z nastanitvijo in bivanjem beguncev v določenem
okolju, z zagotavljanjem ustreznega življenskega standarda beguncev, z njihovo
integracijo v okolje, kjer živijo, vključno z
njihovim vključevanjem v ekonomsko življenje.
Cilji raziskav(e)

Ugotoviti vpliv bivanja beguncev na odnos ljudi do tujcev in na medetnične odnose
v posameznih okojih. Problemi, ki se pojavljajo v odnosih domačinov do beguncev.
Ugotoviti, kako bo mogoče dolgoročneje reševati problematiko t. i. “trajnih beguncev”, od katerih se bo vsaj del želel stalno
naseliti v deželi gostiteljici.
18. Nemci na Slovenskem po letu 1954
Opredelitev problema
Po prvi in drugi svetovni vojni se je velik del Nemcev in Avstrijcev, ki so prej
živeli v Sloveniji, izselil, tako da jih je ostalo le zelo malo. V posameznih obdobjih se o
njihovem obstoju in položaju skorajda ni
govorilo, v zadnjih letih pa se ponovno postavljajo vprašanja njihovega položaja,
pravnega statusa in morebitne manjšinske
zaščite.
Cilji raziskav(e)
Ugotoviti zgodovinske, kulturne, socialne, ekonomske in politične okoliščine nemške manjšine v Sloveniji, zlasti pa še dogajanja po letu 1954. Točni podatki. Problematika položaja in morebitne posebne pravne zaščite te manjšine in njihovih
pripadnikov.
19. Izobraževanje novinarjev v narodnostno mešanih okoljih (v okviru projekta
PHARE).
Opredelitev problema
Vloga novinarjev v etnično mešanih okoljih je zelo pomembna in večstranska: informirati morajo pripadnike etničnih skupin o
aktualnem dogajanju in odprtih vprašanjih,
pri čemer morajo upoštevati specifično kulturo in zgodovinski razvoj sleherne skupnosti; s svojim delovanjem in načinom poročanja lahko pomembno prispevajo k sožitju etničnih skupnosti in njihovih kultur;
prispevajo k predstavitvi in spoznavanju
različnih kultur itd. Takšno delo in družbena vloga zahtevata tudi ustrezno izobraževanje novinarjev - tako tistih, ki poročajo v
jeziku večinske skupnosti, kot tudi tistih, ki
poročajo v jezikih manjšin. Pri tem je zaželeno, da bi bili novinarji, ki delajo in poročajo v takih okoljih, dvojezični, kadar je
to le mogoče. V primerih, ko dvojezičnosti
ni mogoče zagotoviti, pa naj bi vsaj kar
najbolje poznali kulturo vseh etničnih skupnosti, ki živijo na določenem ozemlju.
Cilji raziskav(e)
Pripraviti programe in vsebinske sklope
za izobraževanje novinarjev v etnično mešanih okoljih ter zlasti ustrezne programe izobraževanja za novinarje, ki poročajo za pripadnike manjšin oziroma manjšinskih skupnosti. V okviru programa PHARE bodo pripravljeni tovrstni programi, prav tako pa se
bo začelo tudi dejansko usposabljanje novinarjev na etnično mešanem ozemlju severovzhodne Slovenije.
20. Slovensko nacionalno vprašanje in
institucionalni razvoj slovenske države
Opredelitev problema
Z nastankom samostojne države Slovenije in s sprejemom ustave decembra 1991
proces institucionalne graditve slovenske
države in razvoja slovenske nacije še ni
končan, ampak se prav nasprotno odpira vrsta vprašanj, ki se nanašajo tako na organizacijo slovenske države in njenega upravnega aparata kot tudi na razvoj lokalne samouprave, z vidika slovenskega nacional-

nega vprašanja. V tem okviru je zlasti pomembno zagotavljanje notranje stabilnosti
in varnosti kot temeljne podlage za uspešen
nadaljnji razvoj.
Cilji raziskav(e)
Ugotoviti, kako se je institucionalno izgrajevala samostojna država ter kateri so
ključni problemi in usmeritve, ki bi jih bilo
treba v njenem nadaljnjem razvoju upoštevati z vidika slovenskega nacionalnega
vprašanja. Z družboslovnim metodološkim
pristopom analizirati trenutno stanje, predstaviti osrednje probleme, s katerimi se ta
sooča. Na podlagi večplastne ocene (posnetka stanja) oblikovati mogoče strategije
njihovega razreševanja ter nakazati perspektive nadaljnjega razvoja ter mesto v evropskih integracijskih tokovih.
21. Institucionalna infrastruktura slovenske države in funkcionalna diferenciacija
slovenske nacije
Opredelitev problema
Z nastankom države Slovenije se je precej spontano pojavilo vprašanje razvojne
strategije, ki bi zagotavljala kakovostno vsestransko eksistenco in nadaljnjo funkcionalno diferenciacijo slovenske nacije (razvoj
slovenskega knjižnega jezika in zaščita bogastva njegovih posebnosti; varovanje temeljnih nacionalnih kulturnih ustanov in
spodbujanje novih; oblikovanje moderne demografske politike ipd.). Gre za raziskovanje nacionalno bistvenih vprašanj, ki so vitalnega pomena za politično upravljanje celotne nacije.
Cilji raziskave
Opredelitev nacionalnih vrednot, ki predstavljajo pogoj obstajanja nacije in ki osmišljajo obstoj nacionalne države kot take.
Slovenski jezik in kultura se pri tem kažeta
kot najodločilnejša zgodovinska dejavnika
nacionalne identitete Slovencev in temelj
prihodnje identitete slovenskih Evropejcev
v “Evropi narodov”. Raziskati okoliščine in
perspektive slovenske populacijske in
družinske politike z vidika nacionalno-politične relevantnosti. Proučiti gospodarske,
demografske in nacionalne dejavnike reintegracije slovenske ekonomske in politične
emigracije.
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
mogoče dvigniti na MZT, soba 502, Ljubljana, Slovenska 50.
2. Rok za predložitev projektne ponudbe
je 10. 3. 1996.
B. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij oziroma s
statusom zasebnih raziskovalcev. Prijavijo
se lahko tudi raziskovalne institucije slovenskih manjšin v zamejstvu.
2. Prednost bodo imeli predlogi projektov, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje
oziroma merila:
– interdisciplinarno in interinstitucionalno sestavljena projektna skupina;
– izražen interes državnega ali civilno-družbenega subjekta za aplikacijo rezultatov.
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3. Prijavitelj je praviloma vodja projektne skupne, pri čemer mora izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega
projekta, predpisane z 29. in 30. členom zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91). Za prijavitelja iz tujine bo ustreznost
prijaviteljev preverjal programski odbor ciljnega raziskovalnega programa ob smiselnem
upoštevanju prej navedenih meril.
4. Pri izbiri projektov lahko programski
odbor sproži dialog z nosilci prijav za
združitev projektov v skupne projekte. Programski odbor bo v dogovoru s sofinancerji
predlagateljem po potrebi predlagal dopolnitve ali spremembe prijavljenega projekta.
5. Izbor projektov za sofinanciranje s
strani MZT se bo opravil na način in po
postopku, ki je določen za posamezne vrste
projektov, ki se financirajo iz sredstev MZT.
C. Drugo
1. Vodje raziskovalnih projektov, ki že
potekajo s (so)financiranjem MZT in ki se
po mnenju vodje projekta nanašajo na tematike iz tega razpisa ter izpolnjujejo pogoje in merila tega razpisa, lahko v času razpisa prijavijo interes po prenosu projekta v
ciljni raziskovalni program Narodno vprašanje. O tem bo odločal programski svet skladno z določili Pravilnika o raziskovalnih programih za uresničevanje nacionalnih ciljev
(Ur. l. RS, št. 35/94).
2. Dodatne informacije o razpisu posreduje Marica Žvar, Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50, tel.
061/13-11-107, telefaks 061/13-24-140.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ministrstvo za notranje zadeve in
Ministrstvo za zunanje zadeve

I. Naslovnica (predmet razpisa in vsebina).
II. Podatki o ponudniku:
– ime in naslov ponudnika,
– overjena kopija registracije podjetja,
– dokazilo o boniteti ponudnika (BON 1,
2 oziroma 3).
III. Podatki o vsebini ponudbe:
– opcije ponudbe (45 dni),
– rekapitulacija ponudbe,
– popis del s predračunom (na listih ponudnika),
– vzorec pogodbe,
– način obračuna,
– delež stroškov podizvajalcev,
– dinamika plačil,
– način določevanja in obračunavanja
razlik v ceni,
– kalkulativne osnove,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih in
življenskih pogojev.
IV. Reference podjetja.
8. Odpiranje ponudb bo 35. dan po objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje pri odpiranju ponudb.
9. Merila za izbiro najugodnješega ponudnika:
– cena za razpisana dela in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika.
10. Posebni pogoji
Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
oziroma glede na razpoložljiva finančna
sredstva in se za zmanjšan obseg del sklene
ustrezna pogodba. Izvedba razpisanih del se
lahko spremeni glede na razpoložljiva finančna sredstva investitorja in na podlagi
pisnega dogovora med izvajalcem in investitorjem.
11. Ponudniki bodo o izidu seznanjeni
pismeno v 20. dneh po odpiranju ponudb.
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
obvestila o izboru skleniti pogodbo o izvajanju del.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za gradnjo ceste Štrekljevec–Omota”.
7. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz razpisnega gradiva, in sicer:
I. Naslovnica (predmet razpisa in vsebina).
II. Podatki o ponudniku:
– ime in naslov ponudnika,
– overjena kopija registracije podjetja,
– dokazilo o boniteti ponudnika (BON
1, 2 oziroma 3).
III. Podatki o vsebini ponudbe:
– opcije ponudbe (45 dni od dneva izteka tega razpisa),
– rekapitulacija ponudbe,
– popis del s predračunom (na listih ponudnika),
– vzorec pogodbe,
– način obračuna,
– delež stroškov podizvajalcev,
– dinamika plačil,
– način določevanja in obračunavanja
razlik v ceni,
– kalkulativne osnove,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih in
življenjskih pogojev.
IV. Reference podjetja.
8. Odpiranje ponudb bo 35. dan po objavi v Uradnem listu RS, ob 10. uri. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje pri odpiranju ponudb.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena za razpisana dela in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika.
10. Posebni pogoji
Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega z oziroma glede na razpoložljiva finančna sredstva in se za zmanjšan obseg del
sklene ustrezna pogodba. Izvedba razpisanih del se lahko spremeni na razpoložljiva
finančna sredstva investitorja in na podlagi
pisnega dogovora med izvajalcem in investitorjem.
11. Ponudniki bodo o izidu seznanjeni
pismeno v 20. dneh po odpiranju ponudb.
Izbrani ponudnik mora v 15 dneh po pismenem obvestilu o izbiri izvajalca skleniti
pogodbo o izvajanju del.

Ob-238
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Semič
javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo ceste
Jugorje-Osojnik na odseku od km 2.420
do km 2.880
1. Naročnik del je Občina Semič, Semič
33, Semič.
2. Predmet javnega razpisa je gradnja ceste na odseku od km 2.420 do km 2.880
skladno s projektno dokumentacijo.
3. Dokumentacija za razpis del je na razpolago na Občini Semič pri Jožetu Butala,
vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
4. Orientacijska vrednost del znaša
23,000.000 SIT.
5. Predvideni pričetek del je najkasneje
do 1. aprila 1996, dokončanje del do 30.
junija 1996.
6. Podpisane in pravilno opremljene ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na Občino Semič, Semič 33, do
vključno 31. dan po tej objavi.
Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za gradnjo ceste Jugorje-Osojnik”.
7. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz razpisnega gradiva, in sicer:

Ob-237
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Semič
javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo ceste
Štrekljevec–Omota
1. Naročnik del je Občina Semič, Semič
33, Semič.
2. Predmet javnega razpisa je gradnja ceste na odseku od Štrekljevca do Omote v
dolžini 1.100 m.
3. Dokumentacija za razpis del je na razpolago na Občini Semič pri Jožetu Butala,
vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
4. Orientacijska vrednost del znaša
12,000.000 SIT.
5. Predvideni pričetek del je najkasneje
do 1. julija 1996, dokončanje del do 30.
septembra 1996.
6. Podpisane in pravilno opremljene ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na Občino Semič, Semič 33, do
vključno 31. dan po tej objavi.

Ob-239
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Semič
javni razpis
za pridobitev izdelovalcev lokacijskih
dokumentacij za nameravane posege v
prostor na območju Občine Semič
1. Naročnik del je Občina Semič, Semič
33, Semič.
2. Vrsta naloge in dela, za katera se iščejo izdelovalci:
– priprava lokacijskih dokumentacij za
nameravane posege v prostor na območju
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Občine Semič, skladno z določbami 55. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (v nadaljevanju: ZUNDPP),
– pridobivanje soglasij ustreznih organov, organizacij in skupnosti k lokacijski
dokumentaciji.
3. Ponudniki so lahko javni zavodi, podjetja in druge ustanove ter samostojni podjetniki, ki so usposobljeni za opravljanje
razpisanega dela
4. Dela se bodo predvidoma izvajala v
obdobju od leta 1996 do 1998, oziroma do
ponovnega razpisa ali prevzema del s strani
Občine Semič.
5. Podpisane in pravilno opremljene ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na Občino Semič, Semič 33, do
vključno 20. dan po tej objavi.
Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za razpis
za izdelavo LD”.
Odpiranje ponudb bo 21. dan po tej objavi ob 11. uri v prostorih Občine Semič.
Prisotni predstavniki ponudnikov na odpiranju ponudb, morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika na odpiranju ponudb.
6. Ponudba mora biti pripravjena v skladu z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so:
I. Naslovnica (predmet razpisa in vsebina)
II. Podatki o ponudniku:
– ime, naslov, sedež podjetja, telefon, telefax,
– overjena kopija registracije podjetja,
– navedba o strokovni usposobljenosti
zaposlenih v podjetju,
– odločba pristojnega upravnega organa
za opravljanje registriranih dejavnosti,
– dokazilo o boniteti ponudnika (BON
1, 2, oziroma BON 3), ne starejše od enega
meseca.
Če nosilec ponudbe ne opravlja sam nalog, za katere kandidira, morajo sodelovanje s ponudnikom potrditi odgovorne osebe
vseh udeležencev. Priloženo mora biti tudi
dokazilo o poslovnem sodelovanju.
III. Podatki o vsebini ponudbe:
– opis ponujene vsebine in obseg dela,
– osnovni prikaz metode dela (priložit je
potrebno vzorčen primer LD za enodružinsko stanovanjsko hišo),
– način obračuna oziroma cenik za posamezne primere lokacijske dokumentacije
(stanovanjski, gospodarsko-poslovni in gospodarski objekti, prizidki in nadzidave),
– kraj in čas poslovanja za stranke,
– rok izdelave lokacijske dokumentacije.
IV. Podatki o projektni oziroma delovni
skupini:
– vodja skupine,
– ostali odgovorni nosilci nalog,
– kontaktna oseba za delo s strankami.
Podatki oziroma reference o posameznih odgovornih nosilcih nalog v skupini, in
sicer:
– ime in priimek, strokovna izobrazba,
– reference s področja izdelovanja lokacijskih dokumentacij,
– zunanji sodelavci v projektni skupini
(priložena mora biti izjava teh sodelavcev,

da soglašajo z njihovo udeležbo v vaši skupini).
7. Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije na Občini Semič, na tel.
068/67-083, 67-097, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure pri Jožetu Butala.
8. Nepopolne in nejasne ter nepravočasno dospele ponudbe bodo izločene.
9. Merila za izbiro najugodnješega ponudnika:
– poznavanje prostora, kateri se obdeluje,
– rok izdelave dokumentacije,
– reference ponudnika na področju izdelave lokacijskih dokumentacij,
– cena izdelave dokumentacije in dostopnost idelovalca za stranke.
10. Ponudniki bodo o izidu seznanjeni
pismeno v 20 dneh po odpiranju ponudb.
11. Z izbranimi izdelovalci bo Občina
Semič sklenila pogodbo o izdelovanju lokacijskih dokumentacij za predvidene posege
v prostor na območju Občine Semič.
Občina Semič

“2. Geotehnične raziskave plazu na Slačniku.” – B.V.
“3. Geotehnične raziskave plazu na Elblu.” – B.V.
“4. Geotehnične raziskave plazu na Grahovem.” – B.V.
“5. Geotehnične raziskave plazov na RC
Ložnica - Oplotnica”.-B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 20. 2. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95
Ob-266A
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del:
1. Geotehnične raziskave 2 plazov pred
Kuzmo
Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.
2. Geotehnične raziskave plazu na
Slačniku
Orientacijska vrednost del znaša
1,100.000 SIT.
3. Geotehnične raziskave plazu na Elblu
Orientacijska vrednost del znaša
1,100.000 SIT.
4. Geotehnične raziskave plazu na
Grahovem
Orientacijska vrednost del znaša
1,300.000 SIT.
5. Geotehnične raziskave plazov na RC
Ložnica - Oplotnica
Orientacijska vrednost del znaša
2,600.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. do 16. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Branimir Vlaj,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 2. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za
“1. Geotehnične raziskave 2 plazov pred
Kuzmo.” – B.V.

Št. 110-1/95
Ob-266B
Na podlagi določil zakona o proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94
in 40/95), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), zakona
o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
javni razpis
za oddajo del:
1. Projekti sanacij 4 plazov na cesti
Senovo - Mali Kamen
Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.
2. Projekt PZI sanacij 6 plazov in usadov na RC Pilštajn - Golobinjek
Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. do 16. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Branimir Vlaj,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 2. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za
“1. Projekti sanacij 4 plazov na cesti Senovo - Mali Kamen.” – B.V.
“2. Projekt PZI sanacij 6 plazov in usadov na RC Pilštajn - Golobinjek.” – B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 20. 2. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-266C
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
26/94 in 40/95), odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
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javni razpis
za oddajo del: PZI obnovitvenih del
regionalne ceste R 323/1143 Spodnji
Brnik - Žičnice Krvavec od km 3.500
do km 5.400
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. do 16. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Lidija Rožen, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
1,700.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 2. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “PZI obnovitvenih del reg. ceste R 343/1143 Sp.Brnik Žič. Krvavec.” – L.R.
Javno odpiranje ponudb bo 20. 2. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

“1. Sanacija usada pred Merholčevimi
ridami.” – B.V.
“2. Sanacija usada pod Kladjem II.” –
B.V.
“3. Sanacija brežine na Sladkem vrhu.”
– B.V.
“4. Sanacija plazu v ukopu na Škofljici Glinek.” – B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 2. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. do 16. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Lidija Rožen, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
1,990.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 2. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “PZI-predlog
obnovitvenih del na M 10-10 Hotedršica-Podstrane.” – L.R.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 2. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95
Ob-266Č
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del:
1. Sanacija usada pred Merholčevimi
ridami
Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.
2. Sanacija usada pod Kladjem II
Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.
3. Sanacija brežine na Sladkem vrhu
Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.
4. Sanacija plazu v ukopu na Škofljici
- Glinek
Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. do 16. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Branimir Vlaj,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 2. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za

Št. 110-1/95
Ob-266D
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Osvetlitev prehodov za
pešce v naselju Lendava in Srednja
Bistrica
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. do 16. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Zdenko Podreka,
inž. (tel. 061/316-273).
Orientacijska vrednost del znaša
7,500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 2. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Osvetlitev
prehodov za pešce v naselju Lendava in
Srednja Bistrica.” – Z.P.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 2. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95
Ob-266F
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

Št. 110-1/95
Ob-266E
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija mag.
ceste M 10-3/330 Rimske Toplice Zidani most, odsek Širje - projekt PGD,
PZI in Lokacijska dokumentacija
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. do 16. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Karmen Dešman,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 2. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Rek. mag.
ceste M 10-3 Rimske Tolice-Zidani most.”
– K.D.
Javno odpiranje ponudb bo 23. 2. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za oddajo del: PZI predlog obnovitvenih
del na mag. cesti M 10-10 na odseku
1033 Godovič-Kalce od km 6.500 do
8.950 Hotedršica - Podstrane
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-

Št. 110-1/95
Ob-266G
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
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Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za
“1. Sanacija usada pod Kladjem I.” –
B.V.
“2. Sanacija usadov in plazu na Rovanovem klancu.” – B.V.
“3. Sanacija brežine na RC Boštanj Tržišče, odseka 308 in 309.” – B.V.
“4. Sanacija brežine pred Mitovškom.” –
B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava PGD, PZI
rekonstrukcije ceste R 335/1212 skozi
Črnomelj-Belokranjska in Kolodvorska
cesta
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. do 16. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Lidija Kegljevič,
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 2. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava
PGD, PZI rekonstrukcije ceste skozi Črnomelj.” – L.K.
Javno odpiranje ponudb bo 23. 2. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-266H
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del:
1. Sanacija usada pod Kladjem I
Orientacijska vrednost del znaša
12,000.000 SIT.
2. Sanacija usadov in plazu na Rovanovem klancu
Orientacijska vrednost del znaša
35,000.000 SIT.
3. Sanacija brežine na RC Boštanj Tržišče, odseka 308 in 309
Orientacijska vrednost del znaša
12,000.000 SIT.
4. Sanacija brežine pred Mitovškom
Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. do 16. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Branimir Vlaj,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 3. 1996 do 8.30 v vložišče

Št. 110-1/95
Ob-266I
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del:
1. Sanacija plazu na Smrečju
Orientacijska vrednost del znaša
25,000.000 SIT.
2. Sanacija plazu Vurberg
Orientacijska vrednost del znaša
25,000.000 SIT.
3. Sanacija plazu na cesti Zadvor Trebeljevo
Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. do 16. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Branimir Vlaj,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 3. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za
“1. Sanacija plazu na Smrečju.” – B.V.
“2. Sanacija plazu Vurberg.” – B.V.
“3. Sanacija plazu na cesti Zadvor - Trebeljevo.” – B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-266J
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi

javni razpis
za oddajo del: Izdelava in dobava
varnostnih ograj za potrebe interventne
zamenjave poškodovanih varnostnih
ograj na M in R cestah na področju
Republike Slovenije
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. do 16. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Marko Dražumerič, dipl. inž. (tel. 061/316-273).
Orientacijska vrednost del znaša
50,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 3. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava in
dobava varnostnih ograj za potrebe interventne zamenjave poškodovanih varnostnih
ograj na M in R cestah na področju R Slovenije.” – M.D.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-266K
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Izdelava in dobava
cestnih smernikov za potrebe int. obnove
cestnih smernikov na M in R cestah RS
za leto 1996, ugotavljanje
usposobljenosti proizvajalcev cestnih
smernikov za dobavo cestnih smernikov
na M in R cestah RS za druge potrebe
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. do 16. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Barbara Klemen,
dipl. inž. (tel. 061/316-273).
Orientacijska vrednost del znaša
18,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 3. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
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Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava in
dobava cestnih smernikov za potrebe int.
obn. cestnih smernikov na M in R cesta RS,
ugotavljanje usposobljenosti proizvajalcev
cestnih smernikov za dobavo cestnih smernikov na M in R cestah RS za druge potrebe”. -B.K.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. do 16. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Lidija Rožen, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 2. 1996 do 10.30, v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za PZI modernizacije reg. ceste R 324/1144 Gorenja vas–
Ljubljanica.” – L. R.
Javno odpiranje ponudb bo 23. 2. 1996
ob 11. uri, v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Direkcija Republike Slovenije
za ceste

d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja
javni razpis
za oddajo del: dobava varnostnih ograj
za avtocestne odseke v Republiki
Sloveniji
Orientacijska vrednost: 24,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec), v sobi 303, in sicer 12. 2.
1996 do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok dobave, reference o kvaliteti materiala in plačilni pogoji.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 3. 1996 do 12.30, v tajništvo
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za dobavo varnostnih ograj”.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1996
ob 13. uri, v prostorih Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Avtocesta, Ljubljana

Št. 110-1/95
Ob-287A
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), zakona
o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja
javni razpis
za oddajo del: premoženjsko-pravna
ureditev rekonstrukcije ceste M 10
odsek Depala vas–Črnuče
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. do 16. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Irena Sicherl, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
16,150.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 3. 1996 do 10.30, v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za premoženjskopravno ureditev Depala vas–Črnuče.” –
I. S.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 1996
ob 11. uri, v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-287B
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: PZI modernizacije reg.
ceste R 324/1144 Gorenja vas–
Ljubljanica (od km 3.020 do km 3.500,
km 4.100–4650) Todraž–Brebovnica

Ob-298
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Podjetje za vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: dobava materialov za
obnovo talnih obeležb za potrebe
avtocest v Republiki Sloveniji
Orientacijska vrednost: 30,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec), v sobi 303, in sicer 12. 2.
1996 od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok dobave, reference o kvaliteti materiala in plačilni pogoji.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 3. 1996 do 11.30, v tajništvo
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za dobavo materialov za obnovo talnih obeležb”.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1996
ob 12. uri, v prostorih Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Ob-299
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,

Št. 1/5-190/96
Ob-303
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
prorčauna RS za leto 1994 (Ur. list RS, št.
26/94) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Fakulteta
za gradbeništvo Univerze v Mariboru
javni razpis
za dobavo in montažo računalniške
opreme prenosni podatkovni in video
LCD projektor
1. Naročnik: Fakulteta za gradbeništvo
Univerze v Mariboru, Smetanova ul. 17,
Maribor.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža
računalniške opreme:
2.1 Prenosni podatkovni in video LCD
projektor.
Dodatne informacije o vseh potrebnih podatkih in specifikacijo za izdelavo ponudbe
lahko zainteresirani ponudniki dobijo osebno ali po telefonu na Fakulteti za gradbeništvo v sobi št. J1-308 (doc. dr. Danijel Rebolj)
oziroma po telefonu 062/221-112.
3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila
o registraciji podjetja (z registracijskimi listi),
– bonitetna poročila (BON 1, 2, 3),
– način plačila s ceno fco FG Maribor (s
5% PD),
– vzorec pogodbe z roki dobave, načinom plačila, klavzulo o zavarovanju avansnega plačila po pogodbi, časovno vezavo
na funkcionalni prevzem,
– izjavo o garancijski dobi in pogarancijskem vzdrževanju z navedenimi pogoji
in podatki o servisni službi,
– referenčno listo instalirane enake ali
podobne opreme.
4. Merila za izbiro ponudbe so cena, plačilni pogoji, dobavni rok, garancijska doba
in pogoji pogarancijskega vzdrževanja ter
reference ponudnika.
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5. Vse ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj –
ponudba” in “Javni razpis – računalniška
oprema” prenosni podatkovni in video LCD
projektor.
6. Komisija bo upoštevla vse ponudbe,
ki bodo prispele najkasneje 15 dni po objavi
v Uradnem listu RS. Ponudb, prispelih po
navedenem roku, komisija ne bo obravnavala.
7. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudb ob 9.
uri v dekanatu na Smetanovi ul. 17, Maribor.
8. O izbiri ponudbe bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Ponudbe se ponudnikom ne vračajo.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za gradbeništvo

– buldožersko del – 604 ur,
– izkopi in zasipi jarkov – 6.345 m.
5. Rok za pričetek del je marec 1996 in
dokončanje del junij 1996.
6. Orientacijska vrednost del: 5,600.000
SIT.
7. Merila za izbiro izvajalca:
– višina ponudbene cene,
– garancija za fiksne cene in kakovost
izvedenih del,
– čim krajši rok za dokončanje del.
8. Razpisna dokumentacija je na vpogled
na sedežu investitorja vsak dan od 6. do 9. ure,
pri direktorju KZ Šaleška dolina (tel. 881-241).
9. Pisne ponudbe interesenti dostavijo v
roku 10 dni po objavi razpisa na naslov naročnika. Ponudbe morajo biti v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Ponudba!”
10. Javno odpiranje ponudb bo 23. 2.
1996 ob 9. uri na sedežu naročnika v Šoštanju, Trg svobode 12.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 7 dni od dneva odpiranja ponudb.
Kmetijska zadruga Šaleška dolina

– reference,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija, servis.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.
4. Dodatne informacije dobite pri Silvi
Skutnik, tel. 0602/61-823.
5. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudba mora
biti oddana v zapečateni ovojnici z napisom
“Ne odpiraj – ponudba za nakup vozila.”
6. O javnem odpiranju bodo ponudniki
obveščeni nakadno.
Občina Muta

Št. 8/1-96

Ob-278

Javni razpis
za agromelioracije pašnikov
1. Investitor je KGZ Pivka.
2. Predmet razpisa so naslednja dela na
kmetijskih zemljiščih:
– odstranjevanje skal in miniranje,
– odvoz materiala,
– izkop in navoz zemlje iz kraških jam,
– ravnanje terena,
– gnojenje in setev DTM.
3. Lokacija in orientacijska vrednost:
– k.o. Koritnice,
– izmera 211 ha,
– orientacijska vrednost 5,000.000 SIT.
Dodatne informacije so na voljo ponudnikom pet delovnih dni po objavi med 8. in
10. uro v prostorih KGZ Pivka, Snežniška
16, Pivka. Predviden rok za pričetek del je
marec 1996 do junija 1996.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference, cene, plačilni pogoji.
Rok za oddajo ponudb je deseti dan po
objavi v Uradnem listu RS na naslov Kmetijsko gozdarska zadruga Pivka, Snežniška
16, Pivka.
Ponudniki bodo o izidu obveščeni najkasneje v 7 dneh po poteku roka za oddajo
ponudb.
KGZ Pivka
Št. 65/96
Ob-279
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Kmetijska
zadruga Šaleška dolina, z.o.o., kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo: zemeljska dela za agro- in
hidromelioracije kmetijskih površin na 8
kmetijah z območja Občin Šoštanj in
Velenje na skupni površini 40,68 ha
1. Naročnik: Kmetijska zadruga Šaleška
dolina, z.o.o., Trg svobode 12, Šoštanj.
2. Naziv objekta: “Agromelioracija
8/95–96”.
3. Lokacija: 8 kmetij na območju Šaleške doline, in sicer:
1. Velenje, 1 kmetija, 10,76 ha;
2. Šoštanj, 7 kmetij, 29,92 ha.
4. Predmet razpisa: strojna zemeljska dela, od tega:

Št. 62
Ob-280
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Muta
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup in montažo
računalniške opreme za računalniško
učilnico OŠ Muta
1. Investitor: Občina Muta.
2. Predmet razpisa je nakup in montaža
računalnikov in računalniške mreže v računalniški učilnici OŠ Muta.
3. Dokumentacija za razpisano računalniško opremo in dodatne informacije lahko
dobite na Občini Muta, pri Silvi Skutnik,
tel. 0602/61-823.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija, servis.
5. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudba mora
biti oddana v zapečateni ovojnici z napisom
“Ne odpiraj – ponudba za nakup računalnikov in računalniške opreme.”
6. O javnem odpiranju bodo ponudniki
obveščeni naknadno.
Št. 62
Ob-281
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Muta
javni razpis
za nakup vozila
1. Investitor: Občina Muta.
2. Predmet razpisa: mini bus za prevoz
otrok (z opcijo pomožnih sedežev – 22 potnikov).
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– kvaliteta,

Ob-282
Mestna občina Koper na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja
razpis
za oddajo del – nudenje gostinskih uslug
na sedežu Mestne občine Koper v
Verdijevi 10
1. Predmet razpisa je oddaja del – nudenje gostinskih uslug delavcem ter gostinskih uslug ob protokolarnih sprejemih v prostorih Mestne občine Koper v Verdijevi 10.
2. Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
zahteve:
– da v za to določenih prostorih nudi
gostinske usluge – tople in hladne napitke
ter posamezne prehrambene artikle za malice, in sicer ob dnevih, ko občina posluje,
razen če občina drugače odloči;
– da se gostinske usluge nudijo delavcem od začetka delovnega časa občinskih
upravnih organov ter do najmanj eno uro
pred koncem delovnega časa;
– da ima ustrezno število zaposlenih delavcev oziroma garantira, da jih ob protokolarnih sprejemih zagotovi ter zagotovi ustrezni nivo uslug;
– da bo nudil gostinske usluge delavcem
po povprečno 20% nižji ceni kot je cena v
zunanjih lokalih, pri čemer se cene na začetku
sporazumno določijo in k podražitvam oziroma spremembam cen daje soglasje občina;
– da ponudnik zagotovi osnovna sredstva in ostali drobni inventar, potreben za
opravljanje dejavnosti.
3. Predviden pričetek del je 1. 3. 1996. Z
izbranim najugodnejšim ponudnikom bo
sklenjena pogodba za nedoločen čas.
4. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo imel
najboljše reference, ponudil najugodnejše
cene ter druge posebne ugodnosti.
5. Pojasnila v zvezi s prostori za opravljanje dejavnosti ter stroške v zvezi s tem
dobijo ponudniki pri Gustinčiču na Mestni
občini Koper, tel. 066/446-100.
Pisne ponudbe z dokazili oziroma izjavo
o izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev morajo ponudniki dostaviti s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, s pripisom “Ponudba – gostinske usluge – Ne odpiraj” v 8
dneh od objave tega razpisa.
Odpiranje ponudb bo peti delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva 10/I, ob
9. uri.
Mestna občina Koper
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Ob-283
Občina Slovenske Konjice na podlagi
uredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

5. Roki: pričetek del je predviden 1. 3.
1996, končanje del pa 30. 6. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena in pogoji plačila izvedenih del,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati elemente določene v 12. členu odredbe o pogojih in načinu javnega razpisa za
oddajo določenih del, ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije.
8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 22. 2. 1996 do 14.
ure, v zaprti kuverti z oznako “Ponudba –
vodovod Pangrč grm – ne odpiraj!” na naslov JP Komunala Novo mesto, Muzejska
ulica 5, Novo mesto.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 2. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi JP
Komunala, d.o.o., Novo mesto, Rozmanova 2.
Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnikov imeti pismena
pooblastila za zastopanje.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v 5 dneh po odpiranju ponudb.

kanalizacija Stopiče – ne odpiraj!” na naslov JP Komunala Novo mesto, Muzejska
ulica 5, Novo mesto.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi JP
Komunala, d.o.o., Novo mesto, Rozmanova 2.
Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnikov imeti pismena
pooblastila za zastopanje.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v 5 dneh po odpiranju ponudb.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

javni razpis
za adaptacijska dela fasade na objektih
Občine Slovenske Konjice,
Stari trg 29 in 31
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, Slovenske Konjice.
2. Predmet razpisa: adaptacijska dela fasade na objektih Občine Slovenske Konjice,
Stari trg 29 in 31.
3. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v Arhitekturnem studiju
Schlaus, Stari trg 15, Slovenske Konjice (tel.
063/754-350). Dvig razpisne dokumentacije je 3.000 SIT in se plača na ŽR
50720-601-86980
Arhitekturni
studio
Schlaus.
4. Predvideni rok pričetka del je v februarju 1996.
5. Merila za izbiro najugodnejšega izvajalca del:
– potrdilo o registraciji podjetja,
– plačilni pogoji,
– rok,
– reference.
6. Rok za dostavo ponudbe je 19. 2. 1996
do 9. ure, in sicer na naslov: Občina Slovenske Konjice (v tajništvo), Stari trg 29, Slovenske Konjice, s pripisom “Ne odpiraj –
razpis za adaptacijo fasade”.
7. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 9.15,
v sejni sobi Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29.
O izboru bodo kandidati obveščeni v roku 10 dni.
Občina Slovenske Konjice
Št. 60-229/96
Ob-284
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 24/92) objavlja JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, Rozmanova 2,
Novo mesto
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo objekta
vodovod Pangrč grm
1. Investitor: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo gradbeno-montažnih del z dobavo
materiala za vodovod Pangrč grm.
3. Razpisna dokumentacija: tehnično dokumentacijo, popise del in razpisne pogoje
ponudniki dobijo v našem sektorju razvoja
in investicij na Muzejski ulici 5, Novo mesto, v roku 5 dni po objavi razpisa in ob
predložitvi potrdila o plačilu akontacije za
dvig dokumentacije v višini 10.000 SIT. Navedeni znesek plačajo na žiro račun št.
52100-601-11459 JP Komunala Novo mesto, pri Agenciji za plačilni promet Novo
mesto, s pripisom Vodovod Pangrč grm. Ponudniki dobijo razpisno dokumentacijo in
druga pojasnila ter razlage potrebne za izdelavo ponudbe pri Bogoslavu Nuniću (tel.
068/321-514).
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 14,000.000 SIT.

Št. 60-226/96
Ob-285
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 24/92) objavlja JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, Rozmanova 2,
Novo mesto
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo objekta
kanalizacija Stopiče
1. Investitor: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo gradbeno-montažnih del za kanalizacijo Stopiče.
3. Razpisna dokumentacija: tehnično dokumentacijo, popise del in razpisne pogoje
ponudniki dobijo v našem sektorju razvoja in
investicij na Muzejski ulici 5, Novo mesto, v
roku 5 dni po objavi razpisa in ob predložitvi
potrdila o plačilu akontacije za dvig dokumentacije v višini 10.000 SIT. Navedeni znesek plačajo na žiro račun št. 52100-601-11459
JP Komunala Novo mesto, pri Agenciji za
plačilni promet Novo mesto, s pripisom kanalizacija Stopiče. Ponudniki dobijo razpisno dokumentacijo in druga pojasnila ter razlage potrebne za izdelavo ponudbe pri Bogoslavu Nuniću (tel. 068/321-514).
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 40,000.000 SIT.
5. Roki: pričetek del je predviden 31. 3.
1996, končanje del pa 30. 10. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena in pogoji plačila izvedenih del,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati elemente določene v 12. členu odredbe o pogojih in načinu javnega razpisa za
oddajo določenih del, ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije.
8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 11. 3. 1996 do 14.
ure, v zaprti kuverti z oznako “Ponudba –

Ob-286
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, Prešernova 11, razpisuje na podlagi določil zakona o proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 22/93
in 26/94) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo opreme
1. Predmet razpisa je nakup, dobava in
montaža naslednje opreme:
Raziskovalna oprema (ponovni razpis):
1 kos delovna postaja z naslednjimi karakteristikami:
– 64 bitni procesor zmogljivosti vaj
SPECint92 = 113.5, SPECfp92 = 73.7 in
AIM = 107.2,
– hitri pomnilnik 32 MB,
– 266 MB/s prenos podatkov po sistemskem vodilu (Bus Transfer),
– diskovne kapacitete 1 GB,
– monitor 1280 X 1024 dpi, 17 palčni,
– videokrmilnik s 24 bitno grafiko,
– povezljivost: Ethernet v UNIX okolju,
– zunanji SCSI CD ROM,
– multimedijska podpora:
– zvočna kartica, zvočnik, mikrofon,
stereo audio vhod/izhod,
– barvna kamera, video vhod/izhod,
Full-motion Full-screen JPEG Video, zajemanje in predvajanje videa v realnem času,
– možnost video konference,
– operacijski sistem UNIX z X-Windows
okoljem,
– standardno razvojno okolje C, C++,
– grafično razvojno okolje.
Orientacijska cena za razpisano opremo
pod 1 (delovna postaja) je 20.000 USD.
Pedagoška oprema:
1. 1 kos osebni računalnik kot strežnik z
naslednjo konfiguracijo:
– osnovna plošča PCI PENTIUM +
kontroler IDE,
– procesor INTEL PENTIUM 120 Mhz,
– pomnilnik 16 MB SIMM, 60/70 ns, 72
pin,
– 2 kosa trdi disk 1,08 GB,
– mehki disk 3,5”,
– CD-ROM štirikratna hitrost, interni,
– grafična kartica PCI VGA,
– monitor monokromatski 14”,
– tipkovnica CHERRY G-83 – 6000,
– miška LOGITECH PILOT,
– mrežna kartica 3COM ETHERLINK
III 3C-509 COMBO,
– ohišje stolp.
2. 10 kosov osebni računalnik kot delovna postaja z naslednjo konfiguracijo:
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– osnovna plošča PCI PENTIUM + kontroler IDE,
– procesor INTEL PENTIUM 120 Mhz,
– pomnilnik 16 MB SIMM, 60/70 ns, 72
pin,
– trdi disk 1,08 GB,
– mehki disk 3,5”,
– grafična kartica PCI VGA DIAMOND
STEALTH 64, 1 MB RAM,
– monitor barvni 15”, 1280 X 1024,
– tipkovnica CHERRY G-83 – 6000,
– miška LOGITECH PILOT,
– mrežna kartica 3COM ETHERLINK
III 3C-509 COMBO,
– ohišje midi stolp.
3. 1 kos osebni računalnik kot delovna
postaja z naslednjo konfiguracijo:
– osnovna plošča PCI PENTIUM + kontroler IDE,
– procesor INTEL PENTIUM 120 Mhz,
– pomnilnik 16 MB SIMM, 60/70 ns, 72
pin,
– 2 kosa trdi disk 1,08 GB,
– trdi disk SYQUEST, 3,5”, interni,
– mehki disk 3,5”,
– CD-ROM štirikratna hitrost, interni,
– grafična kartica PCI VGA DIAMOND
STEALTH 64, 2 MB VRAM,
– monitor barvni 17”, 1280 X 1024,
– tipkovnica CHERRY G-83 – 6000,
– miška LOGITECH PILOT,
– mrežna kartica 3COM ETHERLINK
III 3C-509 COMBO,
– ohišje stolp.
4. 1 kos tiskalnik z brizganjem črnila,
A3, Epson Stylus 1000.
2. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila o
registraciji podjetja (z registracijskimi listi),
– bonitetna poročila (BON 1, 2, 3),
– način plačila s ceno fco FOV Kranj (s
5% PD),
– vzorec pogodbe z roki dobave, načinom plačila, klavzulo o zavarovanju avansnega plačila po pogodbi, časovno vezavo
na funkcionalni prevzem,
– izjavo o garancijski dobi in pogarancijskem vzdrževanju z navedenimi pogoji
in podatki o servisni službi,
– referenčno listo instalirane enake ali
podobne opreme.
3. Merila za izbiro dobavitelja so: ustreznost tehničnih karakteristik, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, garancijska doba
in pogoji pogarancijskega vzdrževanja, reference ponudnika ter možnost sodelovanja
v pedagoškem procesu.
4. Rok za sprejem ponudb je 22. 2. 1996
na naslov: Fakulteta za organizacijske vede,
Prešernova 11, Kranj.
Ponudb, prispelih po navedenem roku,
komisija ne bo obravnavala.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis opreme”, z označbo zaporedne številke ponujene opreme (raziskovalna oprema; pedagoška oprema 1, 2,
3, 4).
5. Odpiranje ponudb bo javno v ponedeljek, 26. 2. 1996 ob 12. uri, v prostorih
dekanata FOV na Prešernovi 11/II v Kranju.
6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni do
6. 3. 1996.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede

Ob-289
Na podlagi uredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93, 19/94) objavlja Občina
Bled

vezava: broširano-zbito,
naklada: 4 izdaje po 600 izvodov.
2. Orientacijska vrednost revij znaša
2,500.000 SIT.
3. Lokacija dostave: Vodovodna 93/a,
Ljubljana.
4. Rok dobave: v 45 dneh po prevzemu
materiala za tiskanje (4 izdaje v letu 1996).
5. Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljubljana, Štefanova 2, na tel. 1325-125 (int.
4687), pri Moškotevc Štefki.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti podjetja,
– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost, katere predmet je javni razpis. Dokument ne sme biti starejši od treh mesecev na
dan odpiranja ponudbe,
– podatke o organizaciji podjetja, številu zaposlenih ter tehnični in tehnološki
opremljenosti,
– BON 1 in 2 ali 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o povprečnem mesečnem stanju na žiro računu za
zadnje tri mesece,
– seznam referenčnih naročnikov.
Cene za tiskanje in dobavo revij morajo
biti fiksne, izražene v SIT, fco naročnikovo
skladišče, s posebej prikazanim prometnim
davkom. Cene morajo biti oblikovane za
plačilo v najmanj 30 dneh po dobavi in izstavitvi računa.
7. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:
– cena,
– kvaliteta,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– reference ter druge ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana, do 20. 2. 1996 do 12.
ure.
Ponudbe morajo biti oddane v dveh
zaprtih ovojnicah. Na ovojnici z dokumentacijo (registracija, podatki o boniteti) napišite: “Ne odpiraj – dokumentacija št.
308/3-96”, na ovojnici s ponudbo pa
napišite: “Ne odpiraj – ponudba št.
308/3-96”.
Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 21. 2. 1996 ob
10. uri, v prostorih MNZ, Beethovnova 3,
Ljubljana.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
10. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebovale dokumentov iz 6. točke, bodo izločene
iz nadaljnje obravnave.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nasaditev in vzdrževanje cvetličnih gred
v Centralnem parku na Bledu
1. Naročnik: Občina Bled, C. svobode
13, Bled.
2. Predmet razpisa: nasaditev in celoletno vzdrževanje cvetličnih gred v parkovnem delu ob jezeru na Bledu.
3. Vrednost del: orientacijska vrednost
predvidenih del znaša 2,500.000 SIT.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na razpolago ponudnikom v
tajništvu Občine Bled vsak delovnik od 10.
do 12. ure. Vse morebitne informacije pa na
tel. 064/741-142, Dušan Bremec.
5. Rok: dela se bodo izvajala v času od
meseca marca do oktobra 1996.
6. Merila
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– grafični prikaz z opisom zasaditve in
urejevanja cvetličnih gred,
– dokazila o kvalifikaciji z referenčno
listo izvajanja podobnih del,
– ponudbena cena in pogoji plačila,
– ostale ponudbene ugodnosti.
7. Odpiranje ponudb
Ponudbe v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije pošljite v roku 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, priporočeno po
pošti na naslov: Občina Bled, C. svobode
13, Bled, ali osebno v tajništvu Občine Bled
do 12. ure. Rok za oddajo ponudbe začne
teči z dnem objave javnega razpisa. Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne
odpiraj – ponudba za nasaditev in vzdrževanje cvetličnih gred v Centralnem parku na
Bledu”.
Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine
Bled 23. 1. 1996 ob 13. uri.
8. Obvestilo o izbiri izvajalca
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 7 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Bled
Št. 0044/5-308/3/96
Ob-300
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objavlja na podlagi zakona o proračunu (Ur. l.
RS, št. 26/94) in v zvezi z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za tiskanje in dobavo revije
1. Predmet javnega razpisa je tiskanje in
dobava 2400 kosov Revije za kriminalistiko
in kriminologijo v letu 1996.
Tehnični elementi revije:
format: 20 X 28,5 cm,
obseg: 6 pol (96 strani) in ovitek,
tekst: rokopis in diskete,
slike: originali reproducirani po zahtevah naročnika,
tisk: notranjost 1/1 barvno, ovitek 2/1
barvno,
papir: notranjost na 80 g brezlesnem papirju, ovitek na 250 g brezlesnem kartonu,
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Št. 01-107

Ob-240

Javni razpis
za nabavo opreme
1. Predmet razpisa je dobava in montaža
naslednje opreme:
– tiskalnik črtne kode Fargo Datamax –
1 kom,
– HP LaserJet 4 Plus – 1 kom,
– terminal VT510 – 6 kom,
– čitalec črtne kode LS2080 s stojalom –
1 kom,
– logitech miška s podlogo – 2 kom.
2. Orientacijska vrednost opreme z montažo znaša 1,100.000 SIT.
3. Predvideni rok dobave en mesec od
izbire dobavitelja.
4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
Opozarjamo na popolnost potrebne dokumentacije.
5. Ponudba mora biti oddana v zapečateni kuverti, z oznako ponudnika, imeti mora
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za nakup
opreme za knjižnico”.
Ponudbe je treba poslati v roku 10 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS do
13. ure priporočeno na naslov Pedagoška
fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor,
Koroška cesta 160.
6. Odpiranje ponudb bo naslednji dan ob
10. uri v mali sejni sobi Pedagoške fakultete
Univerze v Mariboru. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
7. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravočasno, ali pa ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– reference in kvaliteta,
– konkurenčnost cen,
– fiksnost cen,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.
10. Vsa dodatna pojasnila dobite v dekanatu Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, tel. 225-611.
Pedagoška fakulteta Univerze v
Mariboru
Št. 354-35-22/95-1800-14
Ob-241
Konzorcij v ustanavljanju za izgradnjo
regijskega projekta Center za gospodarjenje
z odpadki objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za svetovanje in izvajanje odnosov z
javnostmi in kriznega komuniciranja
1. Naročnik: Konzorcij v ustanavljanju,
ki ga sestavljajo:
– Mestna občina Maribor,
– Občina Lenart,
– Občina Ruše,
– Občina Pesnica,
– Občina Šentilj,
– Občina Rače-Fram,
– Občina Starše,
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– Občina Kungota,
– Občina Podvelka-Ribnica.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je svetovanje in izvajanje odnosov z javnostmi in kriznega komuniciranja za projekt CEGOR (svetovalni in
svetovalski del). Projekt svetovanja in vodenja odnosov z javnostmi ter kriznega komuniciranja mora vsebovati:
– osnovno opredelitev projekta,
– opredelitev komunikacijskega problema,
– opredelitev komunikacijskih ciljev (ciljev projekta),
– izhodišča za pripravo komunikacijske
strategije,
– sprotno merjenje učinkov komuniciranja,
– kratkoročni komunikacijski načrt za
obdobje treh mesecev,
– opredelitev projektnega tima ponudnika,
– stroškovno opredelitev projekta.
3. Trajanje projekta
Predviden pričetek del je takoj po sklenitvi pogodbe in dokončanja del 12 mesecev po sklenitvi pogodbe. Glede na potek
projekta CEGOR obstaja možnost podaljšanja pogodbe.
4. Ocenjena vrednost razpisanih del za
čas trajanja projekta (sukcesivno) znaša 30
mio SIT.
5. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o imenu, sedežu, matični številki iz Registra organizacij za obrti Zavoda
RS za statistiko, z navedbo registriranih dejavnosti,
– ponudbeni predračun,
– način plačila,
– podatke o strokovni usposobljenosti
ponudnika z navedbo kadrovske zasedbe ponudnika,
– podatke o referencah z navedbo referenc predvidenega vodje projekta za storitve po predmetni ponudbi,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– osebo ali službo ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s ponudbo,
– čas veljavnosti ponudbe.
6. Kriteriji za izbiro izvajalca
Komisija za izbiro izvajalca bo pri odločanju o izbiri izvajalca upoštevala naslednje kriterije:
– zasnovo projekta odnosov z javnostmi
in kriznega komuniciranja,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– dosegljivost ponudnika.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Javni razpis – krizno
komuniciranje CEGOR”. Na ovojnici mora
biti naslov, telefonska številka in telefaks
ponudnika.
8. Ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje v roku 15 koledarskih dni po objavi
razpisa na naslov: Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor. Ponudbe lahko ponudniki oddajo po
pošti, vendar morajo prispeti do naročnika
najkasneje do roka oddaje.
9. Odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo izvedla komisija naročnika v roku
7 dni po poteku javnega razpisa ob uri, ki bo

določena naknadno. Pri odpiranju ponudb
so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti pisna
pooblastila.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
15 dni po poteku roka za oddajo.
11. Dodatne informacije dobijo zainteresirani vsak delovni dan do izteka roka za
predajo ponudb med 8. in 10. uro na tel.
062/20-197, 20-080, Komunalna direkcija,
Janez Ekart.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija
Ob-242
Občina Jesenice na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 18/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) ponovno
objavlja
javni razpis
za oddajo del: vzdrževanje javne
razsvetljave in izvajanje svetlobnih
okrasitev na območju Občine Jesenice
1. Investitor: Občina Jesenice, Titova 78,
Jesenice.
2. Predmet razpisa je vzdrževanje javne
razsvetljave in izvajanje svetlobnih okrasitev na območju Občine Jesenice.
3. Razpisna dokumentacija je na razpolago v prostorih Občine Jesenice – Komunalna direkcija, soba št. 33 vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
064/82-661 pri Tomažu Vidmarju.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
7,000.000 SIT.
5. Pričetek del je takoj po podpisu pogodbe. Pogodba bo sklenjena z dobo 5 let.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov,
– seznam opremljenosti,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete,
– popis materialov in dela s ceno na enoto (razpisna dokumentacija na originalnih
obrazcih).
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– strokovna usposobljenost kadrov,
– opremljenost (osnovna sredstva) za
opravljanje razpisanih del,
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del,
– cene za razpisana dela,
– izpolnjevanje pogojev, določenih z razpisom.
8. Ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije pošljite v roku 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, Titova
78, Jesenice.
Ta rok začne teči z dnem objave v Uradnem listu RS. Kot pravočasno prispele se
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bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele
do naročnika do 19. 2. 1996 do 12. ure.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti, s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za
vzdrževanje javne razsvetljave in izvajanje
svetlobnih okrasitev na območju Občine Jesenice”.
8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Jesenice, Titova 78, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
Občina Jesenice

– referenčno listo instalirane enake ali
podobne opreme,
– izjavo, da je oprema proizvedena v državah evropske skupnosti.
5. Merila za izbiro dobavitelja so: ustreznost tehničnih karakteristik, kvaliteta,
cena, plačilni pogoji, dobavni rok, garancijska doba in pogoji pogarancijskega vzdrževanja, reference ponudnika ter možnost uporabe v pedagoškem procesu.
6. Rok za sprejem ponudb je 14. 2. 1996
na naslov: Visoka upravna šola, Kardeljeva pl. 5, Ljubljana. Ponudb, prispelih po
navedenem roku, komisija ne bo obravnavala.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici z napisom: “Ne odpiraj – ponudbe
za javni razpis opreme (a, b, c, d, e, f)”.
7. Odpiranje ponudb bo javno v četrtek,
15. 2. 1996 ob 12. uri v sejni sobi Visoke
upravne šole na Dunajski 106 (I. nadstropje), Ljubljana.
8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni do
22. 2. 1996.
Univerza v Ljubljani
Visoka upravna šola

4. Razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu: Podjetje Domplan Kranj,
p.o., Bleiweisova 14, pri Trkulji.
5. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem tega razpisa.
Domplan Kranj

Št. 654/96
Ob-243
Univerza v Ljubljani, Visoka upravna šola, Ljubljana, Kardeljeva pl. 5, razpisuje na
podlagi določil zakona o proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 22/93 in 26/94)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo opreme
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Visoka upravna šola, Ljubljana, Kardeljeva
pl. 5.
2. Predmet razpisa je dobava, montaža
in funkcionalna usposobitev računalniške in
druge opreme za izvedbo pedagoškega procesa.
3. Osnovni podatki za ponudbo
a) 16 kosov osebnih računalnikov s konfiguracijo:
– procesor pentium,
– pomnilnik 8 MB,
– disk vsaj 500 MB,
– disketna enota 3,5”,
– VGA 1 MB,
– barvni monitor 14”,
– mrežna kartica (koaks priključek),
– tipkovnica s kolenom,
– miška,
– namizno ohišje,
– MS-DOS + Windows;
b) 1 kos server s konfiguracijo:
– procesor pentium,
– pomnilnik vsaj 16 MB,
– disk vsaj 1 GB,
– disketna enota 3,5”,
– ČB monitor 14”,
– mrežna kartica (koaks priključek),
– tipkovnica s kolenom,
– stolpično ohišje;
c) 1 kos tiskalnik ink-jet barvni;
d) 1 kos tiskalni ink-jet;
e) 1 kos elektronska barvna prosojnica;
f) 1 kos projekcijsko platno dimenzije
200 X 200 cm, stensko.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila
o registraciji podjetja,
– bonitetna poročila (BON 1, 2, 3),
– način plačila s ceno fco Visoka upravna
šola Ljubljana, Kardeljeva pl. 5 (s 5% PD),
– izjavo o garanciji in pogarancijskem
vzdrževanju z navedenimi podatki in pogoji
servisne službe,
– vzorec pogodbe z roki dobave, načinom plačila, klavzulo o zavarovanju avansnega plačila po pogodbi in časovno vezavo
na funkcionalni prevzem,

Ob-244
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo del (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) Domplan Kranj, p.o., Bleiweisova 14, Kranj, kot investitor objavlja
javni razpis
za izdelavo projektov PGD in PZI za
nizkotlačne plinovodne instalacije za
zemeljski plin na območju mesta Kranj
A. Splošni podatki
1. Investitor: Podjetje Domplan Kranj,
p.o., Bleiweisova c. 14, Kranj.
2. Predmet razpisa: izdelava projektov
PGD in PZI za nizkotlačne plinovode s hišnimi priključki, in sicer:
– Stražišče
– Orehek–Drulovka.
3. Lokacija: območje mesta Kranj.
4. Predviden obseg:
– Stražišče: 15.000 m plinovodov in 700
hišnih priključkov,
– Orehek–Drulovka: 12.000 m plinovodov in 500 hišnih priključkov.
5. Roki: izdelava PGD in PZI od 20. 3.
1996 do 20. 6. 1996.
B) Razpisni pogoji
1. Ponudniki, ki želijo sodelovati pri javnem razpisu morajo predložiti pisno ponudbo do 26. 2. 1996 do 12. ure, ko bo javno
odpiranje ponudb.
2. Ponudba mora vsebovati:
a) registracijo za razpisano vrsto del,
b) odločbo Sekretariata za energetiko pri
Ministrstvu za gospodarstvo za izvajanje
razpisanih del,
c) reference,
d) bonitete ponudnika od Agencije za
plačilni promet,
e) podatke o kadrih, ki bodo vodili in
izvajali razpisana dela,
f) ugodnosti, ki jih ponudnik daje investitorju.
3. Ponudba mora biti predložena v zaprti
kuverti na naslov: Podjetje Domplan Kranj,
p.o., PE Inženiring, Bleiweisova c. 14, Kranj
s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za projektiranje plinovodov”.

Ob-245
Občina Šenčur, Kranjska cesta 2, Šenčur, na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja
javni razpis
za oddajo del: Izdelava projektov in
izgradnja Vrtca Šenčur
1. Investitor razpisanih del je Občina
Šenčur, Kranjska cesta 2, Šenčur.
2. Predmet razpisa je izdelava projektov
(idejni, PGD in PZI), ter izgradnja Vrtca
Šenčur po sistemu “funkcionalni ključ”.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 89,000.000 SIT.
4. Tehnični podatki
V okviru načrtovane investicije bomo
zgradili pritlični vrtec (montažni ali zidan),
projektno obdelan kot celota, glede na razpoložljiva sredstva pa bo sama gradnja verjetno potekala fazno.
5. Dinamika izvedbe del
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe –
predvidoma 20. 3. 1996.
Zaključek del: 27. 6. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– cena in plačilni pogoji,
– garancija za kvalitetno opravljeno delo: reference, kadri, opremljenost,
– finančna sposobnost ponudnika, registracija, opravilna sposobnost.
7. Ostali pogoji
Vse podrobnejše informacije v zvezi z
javnim razpisom ter razpisne pogoje, dobijo
ponudniki v podjetju Domplan v Kranju,
Bleiweisova 14, pri Damijanu Kavčiču, tel.
064/268-700, (tajništvo 268-758 Metka Drole).
Kompletno ponudbo v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za Vrtec Šenčur” je potrebno poslati vključno do 12. 3.
1996 na naslov: Občina Šenčur, Kranjska
cesta 2, Šenčur.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 3. 1996
ob 11. uri v prostorih Občine Šenčur.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v 8 dneh po odpiranju
ponudb.
Občina Šenčur
Št. 90/96
Ob-246
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za dobavo opreme za medicino
I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška c. 2.
II. Predmet razpisa in orientacijska vrednost:
1. Delovna postaja PC z dodatno enoto,
1 kos – 1,628.600 SIT
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1. Računalnik Pentium 100 MHz:
pomnilnik 16MB,
kvaliteten monitor 15”
trdi disk najmanj 1.5 GB,
disketna enota 1.44 MB,
disketna enota 1.2 MB,
PCI grafični pospeševalnik 2MB
VRAM,
miška,
tipkovnica SLO,
mrežna kartica Ethernet BNC/UTP,
CD ROM 4x-na hitrost,
Faxmodem 28800 interni,
MS-DOS 6.22,
Windows 3.1,
2. Računalnik 486 DX4/120:
pomnilnik 16MB,
kvaliteten monitor 17”
trdi disk najmanj 840 MB,
disketna enota 1.44 MB,
disketna enota 1.2 MB,
grafični pospeševalnik 1MB DRAM,
miška,
tipkovnica SLO,
mrežna kartica Ethernet BNC/UTP,
CD ROM 4x-na hitrost,
Faxmodem 28800 interni,
MS-DOS 6.22,
Windows 3.1;
3. Prenosni računalnik:
486 DX2 66,
trdi disk najmanj 330 MB,
mono zaslon,
pomnilnik najmanj 4 MB,
disketni pogon 1.44 MB,
PCMCIA type 3 priključek,
Ethernet adapter BNC/UTP,
adapter za tipkovnico PS2,
tipkovnica SLO.
4. Laserski tiskalnik:
ročni prekop 2 računalnika – 1 tiskalnik;
5. Dodatni deli:
trdi disk 850 MB – 2 kom,
kvaliteten 14” mono VGA monitor – 2
kom,
osn. plošča s procesorjem 486 DX4/120
in pomnilnikom 8 MB (SIMM 72 pins) – 3
kom,
osn. plošča s procesorjem 486 DX2/66
s podnožji za SIMM pomnilnik s 30 kontakti – 2 kom.
2. Analogno-digitalni pretvornik, enota
za arhiviranje in delovna postaja, 1 kos –
987.710 SIT
1. Analogno-digitalni pretvornik:
16 SE ali 8 diferencialnih kanalov,
12-bitna pretvorba,
2 DA kanala,
8 digitalnih linij,
500 Khz frekvenčna vzorčenja,
16 bitni DMA prenos,
analogno in digitalno proženje,
488 vmesnik,
časovni vmesnik z 10 števci in 16 digitalnimi linijami,
LabView programski paket za okna;
2. Enota za arhiviranje za Novell 3.11
in za IBM PS2 strežnik:
Magnetno-optična 1.3 GB zunanja
SCSI-2 – 1 kom,
Magnetno-optični medij za 1.3 GB MO
enoto – 7 kom;
3. Videoendostroboskop, 1 kos –
977.654 SIT:

– kamera z ustrezno glavo ter objektivom, ki bo omogočal pregled grla, barvni
sistem PAL, NTSC,
– barvni monitor, sistem PAL, NTSC,
širine 36 cm,
– videorekorder S-VHS, barvni sistem
PAL, NTSC z ustreznimi komandnimi pedali oziroma tipkovnico,
– barvni video-tiskalnik z ustreznimi
komandnimi pedali,
– papir za barvni video-tiskalnik,
– endoskop z optiko, nosilcem ter optičnim kablom.
Ponudba je lahko kompletna ali ločena
za posamezno opremo.
III. Kontaktne osebe:
Štefka Kolenc, tel. 312-193,
Iztok Povše, dipl. ek., tel. 311-634.
IV. Merila za najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– način plačila,
– dobavni rok,
– zagotovljen servis.
V. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprtih kuvertah na Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana z oznako
“Ne odpiraj! – ponudba za dobavo opreme
za medicino po odredbi”.
Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
morata biti razvidna firma in sedež ponudnika.
Vsi stroški v zvezi s ponudbo po razpisu
bremenijo ponudnika.
VI. Ponudba mora vsebovati:
– popis opreme s tehničnimi podatki,
– ceno,
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 30 dni pred zaključkom razpisnega roka,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– datum do katerega velja ponudba,
– podatke na katerih temelji predračun,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s ponudbo,
– s strani Agencije za plačilni promet...
potrjen BON 1 in BON 2, ki ne smejo biti
starejši od 30 dni pred zaključkom razpisnega roka,
– garancijske pogoje,
– podatke o servisni službi,
– atesti za delovanje,
– rok dobave,
– strokovno dokumentacijo v slovenskem jeziku.
VII. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
VIII. O kraju in času odpiranja ponudb
bodo ponudniki pisno obveščeni.
IX. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Klinični center Ljubljana

Št. 56/96
Ob-247
Občina Dol pri Ljubljani objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
dimnikarskih storitev
1. Koncedent Občina Dol pri Ljubljani,
Videm 48, Dol pri Ljubljani.
2. Predmet koncesije: opravljanje dimnikarskih storitev na območju Občine Dol
pri Ljubljani.
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 5 let in prične veljati z dnem
podpisa pogodbe.
4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– strokovna usposobljenost ponudnika za
prevzem,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
6. Pismene ponudbe z dokazili je treba
oddati v roku 10 dni po objavi razpisa na
naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Videm
48, Dol pri Ljubljani, v zapečateni kuverti z
naslovom ponudnika in oznako: “Ne odpiraj – koncesija dimnikarske storitve”.
7. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
obveščeni naknadno.
8. Vsa dodatna pojasnila dobite na sedežu Občine Dol pri Ljubljani, tel.
061/647-201.
Občina Dol pri Ljubljani
Ob-249
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, razpisuje na podlagi
določil zakona o proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 22/93 in 26/94) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro dobavitelja službenega vozila
1. Predmet razpisa je dobava avtomobila:
A) Splošni podatki:
– tip vozila: TOYOTA HIACE 2,4 D
kombi vozilo 8 + 1 za prevoz ljudi,
– moč motorja: 2446 ccm/57 KW.
B) Predvidena dodatna oprema:
– ABS,
– avtoradio,
– servo volan,
– centralno zaklepanje.
C) Vzdrževanje:
– garancija, vzdrževanje in servisiranje
vozila.
2. Ponudba mora vsebovati poleg podatkov o registraciji podjetja, garanciji in servisiranju avtomobila tudi način plačila in
plačilne pogoje.
3. Rok dobave.
4. Rok za sprejem ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
5. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti,
opremljeni z oznako “Ponudba za javni raz-
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pis za nabavo vozila – ne odpreti”, na naslov Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60,
Ljubljana (p.p. 25).
6. Odpiranje ponudb bo 5. delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb v sejni
sobi Veterinarske fakultete, Gerbičeva 60
ob 10. uri.
7. Merila za izbiro dobavitelja so dobavni rok, cena, garancija in servis.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
9. Vsa dodatna pojasnila dobite po tel.
1258-292 int. 81.
Veterinarska fakulteta v Ljubljani
Št. 10/96
Ob-255
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90,
34/91, 23/92, 30/92, 52/92 in 7/93) razpisuje
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje
asfalterskih del na lokalnih in krajevnih
cestah v Občini Grosuplje
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca, ki
bo izvajal asfaltiranje lokalnih in krajevnih
cest na območju Občine Grosuplje v letu
1996.
2. Investitor del je:
– Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, ki jo zastopa župan Rudolf Rome,
dipl. inž.,
– krajevne skupnosti.
3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
delovni dan od 8. do 11. ure, pri strokovni
službi na sedežu Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje (tel. 761-211).
4. V sklopu tega razpisa se predvideva
asfaltiranje ca. 38.760 m2 lokalnih cest in
ca. 40.140 m2 krajevnih cest.
5. Asfaltiranje cest se bo izvajalo od meseca maja 1996 do oktobra 1996.
6. Seznam cest, ki se bodo predvidoma
asfaltirale v letu 1996, je naveden v razpisni
dokumentaciji.
7. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
oziroma pravico do odstopa od podpisa posameznih pogodb, če ne bo sprejet občinski
proračun za leto 1996. V teh primerih izvajalec ni upravičen do odškodninskega zahtevka iz tega naslova.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference s področja del, ponudbena cena na enoto, način plačila in
fiksnost cen, opcija ponudbe, garancijski
roki, kakor tudi morebitne druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 8. 5.
1996 do 8.30, na naslov: Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v zapečateni kuverti z oznako “Razpis za asfaltiranje cest
– Ne odpiraj”.
10. Odpiranje ponudb bo istega dne, to
je 8. 5. 1996 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Grosuplje

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 361

Ob-256

– osnovna plošča PCI PENTIUM +
kontroler IDE,
– procesor INTEL PENTIUM 120 Mhz,
– pomnilnik 16 MB SIMM, 60/70 ns, 72
pin,
– 2 kosa trdi disk 1,08 GB,
– mehki disk 3,5”,
– CD-ROM štirikratna hitrost, interni,
– grafična kartica PCI VGA,
– monitor monokromatski 14”,
– tipkovnica CHERRY G-83 – 6000,
– miška LOGITECH PILOT,
– mrežna kartica 3COM ETHERLINK
III 3C-509 COMBO,
– ohišje stolp;
2. 10 kosov osebni računalnik kot delovna postaja z naslednjo konfiguracijo:
– osnovna plošča PCI PENTIUM + kontroler IDE,
– procesor INTEL PENTIUM 120 Mhz,
– pomnilnik 16 MB SIMM, 60/70 ns, 72
pin,
– trdi disk 1,08 GB,
– mehki disk 3,5”,
– grafična kartica PCI VGA DIAMOND
STEALTH 64, 1 MB RAM,
– monitor barvni 15”, 1280 X 1024,
– tipkovnica CHERRY G-83 – 6000,
– miška LOGITECH PILOT,
– mrežna kartica 3COM ETHERLINK
III 3C-509 COMBO,
– ohišje midi stolp;
3. 1 kos osebni računalnik kot delovna
postaja z naslednjo konfiguracijo:
– osnovna plošča PCI PENTIUM + kontroler IDE,
– procesor INTEL PENTIUM 120 Mhz,
– pomnilnik 16 MB SIMM, 60/70 ns, 72
pin,
– 2 kosa trdi disk 1,08 GB,
– trdi disk SYQUEST, 3,5”, interni,
– mehki disk 3,5”,
– CD-ROM štirikratna hitrost, interni,
– grafična kartica PCI VGA DIAMOND
STEALTH 64, 2 MB VRAM,
– monitor barvni 17”, 1280 X 1024,
– tipkovnica CHERRY G-83 – 6000,
– miška LOGITECH PILOT,
– mrežna kartica 3COM ETHERLINK
III 3C-509 COMBO,
– ohišje stolp;
4. 1 kos tiskalnik z brizganjem črnila,
A3, Epson Stylus 1000.
2. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila
o registraciji podjetja (z registracijskimi listi),
– bonitetna poročila (BON 1, 2, 3),
– način plačila s ceno fco FOV Kranj (s
5% PD),
– vzorec pogodbe z roki dobave, načinom plačila, klavzulo o zavarovanju avansnega plačila po pogodbi, časovno vezavo
na funkcionalni prevzem,
– izjavo o garancijski dobi in pogarancijskem vzdrževanju z navedenimi pogoji
in podatki o servisni službi,
– referenčno listo instalirane enake ali
podobne opreme.
3. Merila za izbiro dobavitelja so: ustreznost tehničnih karakteristik, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, garancijska doba
in pogoj pogarancijskega vzdrževanja, reference ponudnika ter možnost sodelovanja v
pedagoškem procesu.

Razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
agromelioracij Planina– Dobje
1. Investitor: KZ Šentjur, C. Leona Dobrotinška 3, Šentjur.
2. Predmet razpisa: agromelioracijska
dela po investicijskem programu maj 1995
(Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Kmetijska svetovalna služba – Enota Šentjur).
3. Lokacija investicije: področje Občine
Šentjur; KS Planina, Dobje, 16 kmetij, 43,77
ha.
4. Predviden začetek del: februar 1996.
5. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– cena,
– plačilni pogoji.
6. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
7. Javno odpiranje ponudb bo deveti dan
po razpisu ob 8. uri, v prostorih KZ Šentjur.
8. Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika bo posredovano v sedmih dneh po
poteku roka za oddajo ponudb.
Kmetijska zadruga Šentjur
Ob-257
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, Prešernova 11, razpisuje na podlagi določil zakona o proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 22/93
in 26/94) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo opreme
1. Predmet razpisa je nakup, dobava in
montaža naslednje opreme:
Raziskovalna oprema (ponovni razpis)
1 kos delovna postaja z naslednjimi karakteristikami:
– 64 bitni procesor zmogljivosti vsaj
SPECint92 = 113,5 SPECfp92 = 73.7 in
AIM = 107.2,
– hitri pomnilnik 32 MB,
– 266 MB/s prenos podatkov po sistemskem vodilu (Bus Trans),
– diskovne kapacitete 1 GB,
– monitor 1280 X 1024 dpi, 17 palčni,
– videokrmilnik s 24 bitno grafiko,
– povezljivost: Ethernet v UNIX okolju,
– zunanji SCSI CD ROM,
– multimedijska podpora:
– zvočna kartica, zvočnik, mikrofon,
stereo audio vzhod/izhod,
– barvna kamera, video vhod/izhod,
Full-motion Full-screen JPEG Video, zajemanje in predvajanje videa v realnem času,
– možnost video konference,
– operacijski sistem UNIX z X-Windows
okoljem,
– standardno razvojno okolje C, C++,
– grafično razvojno okolje.
Orientacijska cena za razpisano opremo
pod 1 (delovna postaja) je 20.000 USD.
Pedagoška oprema
1. 1 kos osebni računalnik kot strežnik z
naslednjo konfiguracijo:
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4. Rok za sprejem ponudb je 22. 2. 1996
na naslov: Fakulteta za organizacijske vede,
Prešernova 11, Kranj.
Ponudb, prispelih po navedenem roku,
komisija ne bo obravnavala.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis opreme” z označbo zaporedne številke ponujene opreme (raziskovalna
oprema; pedagoška oprema 1, 2, 3, 4).
5. Odpiranje ponudb bo javno v ponedeljek, 26. 2. 1996 ob 12. uri, v prostorih
dekanata FOV na Prešernovi 11/II v Kranju.
6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni do
6. 3. 1996.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede

tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi.
2.3. Opcija ponudbe: 15 dni.
3. Kriteriji za izbiro ponudbe:
3.1. kvaliteta ponudbe,
3.2. reference,
3.3. garancija za doseganje zahtevanih
rokov in količin,
3.4. solventnost podjetja v zadnjih dveh
letih,
3.5. najugodnejša cena, možnost odloga
plačila, kompenzacija,
3.6. kvaliteta rešitev posameznih sklopov del,
3.7. način prevzemanja rizika za nedoseganje pogodbenih rokov in kvalitete,
3.8. način prevoza delavcev in strojev.
4. Odločitve o razpisu
4.1. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb.
4.2. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
prisotni predstavniki pisno pooblastilo za
zastopanje ponudnikov.
4.3. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje.
4.4. Končno odločitev o izboru bo naročnik sporočil vsem ponudnikom najkasneje v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
Ljubečna IKI Celje

avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

Št. 534

Ob-258

Javni razpis
za izbiro izvajalcev za delo v pripravi
surovin
1. Splošni pogoji
1.1. Naročnik: Ljubečna IKI Celje.
1.2. Predmet razpisa: pridobivanje, prevoz in priprava surovine.
1.3. Razpisna dokumentacija je na razpolago vsak delovni dan od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS, v proizvodno-tehničnem sektorju v prostorih naročnika, po predhodni najavi na tel. 063/461-441,
med 8. in 10. uro, Bojana Zavšek.
1.4. Za prevoz dokumentacije morajo
zainteresirani ponudniki plačati materialne
stroške v višini 5.000 SIT.
1.5. Predmet razpisa: izvedba pridobivanja gline v glinokopu, prevoz gline in peskov do predelave v proizvodnji, priprava surovine za predelavo, nakladanje in odvoz
izmeta. Naročnik si pridržuje pravico skleniti pogodbo za posamezno vrsto del.
1.6. Orientacijska
vrednost
del:
32,000.000 SIT.
1.7. Predvideni rok pričetka del: 1. april
1996.
1.8. Rok za oddajo ponudbe je 15. dan
do 10. ure, po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: Ljubečna IKI Celje, p. p. 39, Celje,
v zapečateni kuverti z oznako podjetja ponudnika in oznako “Dela pri pripravi surovin – ne odpiraj – ponudba”.
2. Vsebina ponudbe
2.1. Ponudba mora biti izdelana v skladu
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
2.2. V ponudbi mora biti predložena še
naslednja dokumentacija:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrjeni razpisni pogoji naročnika,
– solventnost podjetja v zadnjih dveh letih,
– seznam podizvajalcev s potrdili o registraciji,
– izjava ponudnika, da je proučil dejansko stanje, da je seznanjen z dokumentacijo in z njo soglaša, da je seznanjen z lokacijami del, da so v ceni vkalkulirani vsi
stroški, ki so potrebni za normalno opravljanje del,
– izjava, da je ponudnik pripravljen prevzeti tudi delavce in stroje, ki jih uporablja
ponudnik zdaj pri opravi del,
– izjava ponudnika, da bo kot izvajalec
zavaroval stroje in naprave, ki jih uporablja

Št. 110-1/95
Ob-267A
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Projekt sanacije viadukta
Grapa Škedenj na AC Hoče - Arja vas;
pododsek Slovenske Konjice - Dramlje
Orientacijska vrednost del znaša 800.000
SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v Družbi za državne
ceste d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi
št. 128/I, in sicer od dne 14. 2. 1996 dalje,
strokovne informacije pa vam posreduje
Ivan Sečkar, dipl. inž. (tel. 132-22-41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 2. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za:” Projekt sanacije viadukta Grapa Škedenj na AC
Hoče - Arja vas; pododsek Slovenske Konjice - Dramlje” – I. S.
Javno odpiranje ponudb bo 26. 2. 1996
ob 9. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-267B
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za

javni razpis
za oddajo del: Izdelava idejnih rešitev,
idejnega projekta in PGD, PZI sanacije
levih (južnih) brežin v vkopu polica na
AC Šmarje - Višnja Gora
Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v Družbi za državne
ceste d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi
št. 128/I, in sicer od dne 14. 2. 1996 dalje,
strokovne informacije pa vam posreduje
Mojca Novak, dipl. inž. (tel. 132-22-41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 2. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za:” Izdelava idejnih rešitev, idejnega projekta in
PGD, PZI sanacije levih (južnih) brežin v
vkopu polica na AC Šmarje - Višnja Gora “
– N. M.
Javno odpiranje ponudb bo 23. 2. 1996
ob 9. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-267C
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Projekt sanacije viadukta
Škedenj I (Žiče) na AC Hoče - Arja vas;
pododsek Slovenske Konjice - Dramlje
Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v Družbi za državne
ceste d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi
št. 128/I, in sicer od dne 14. 2. 1996 dalje,
strokovne informacije pa vam posreduje
Ivan Sečkar, dipl. inž. (tel. 132-22-41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 2. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za:” Projekt sanacije viadukta Škedenj I (Žiče) na
AC Hoče - Arja vas; pododsek Slovenske
Konjice - Dramlje” – I. S.
Javno odpiranje ponudb bo 26. 2. 1996
ob 9. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-267Č
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
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veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

10 ppb, zmogljivost 1500 ml/min (MILLI
q185 Plus, Millipore, ZDA);
– vakuumski sušilnik (Speed vac) za sušenje proteinov in nukleinskih kislin:
– speedvac koncentrator z rotorjem za
1,5 ml mikrocentrifugirke, hlajena past za
lovljenje hlapov, polikarbonatna kemijska
past, oljna vakuumska črpalka;
– ledomat:
– kapaciteta ca. 30 kg, dimenzija ca.
1m (višina) 0,6 m (širina) 0,6 m (globina);
– naprava za določanje nukleotidnega
zaporedja DNK (sekvenator):
– velikost sekvenčnega gela ca. 50
cm; 4 nosilne steklene plošče, termostatirana plošča, 2 glavnika, 2 seta distančnikov,
10 sponk; napajalnik: 3000 V, 150 mA, 150
W, 99,99kVh, merilec časa, pomnilnik za
shranjevanje programov, 2 priključka;
– termoblok (3 kom):
– dimenzije ca. 210 x 180 x 150 mm,
30 do 40 odprtin premera 10 mm, temperaturno območje 1. aparata +5oC do +50 oC, 2.
aparata +40 oC do +80 oC, 3. aparata +80 oC
do +120 oC, elektronska regulacija temperature, digitalna številčnica.
– termoblok z mešanjem:
– 24 odprtin za 1,5 ml mikrocentrifugirke, digitalna nastavitev temperature od
10 oC do 95 oC, mešalna moč 500 do 1400
n/min;
– vorteksno mešalo (3 kom):
– za premer epruvete do 25 mm, 100
do 2400 rpm, stalno delovanje ali delovanje
ob pritisku;
– magnetno mešalo (1 kom z gretjem, 1
kom brez gretja):
– kapaciteta 2 l, premer mešalne plošče 125 mm, 200 do 1200 rpm, analogna
kontrola, magnet 8 x 30 mm, izvlačilec magneta;
– inkubator s stresalnikom:
– namizni, 50 do 300 rpm, vodno hlajenje -5°C do +50°C, vibratorska plošča z
držali za Erlenmeyer steklenice;
– analitska avtomatska tehtnica:
– obseg 200 g, točnost 0,0001 g;
– pH meter:
– stojalo z elektrodo, merilec pH v
območju 0 - 14 pH, temp. 0–100 oC;
– sonifikator:
– ultrazvočni sonifikator z vodno kopeljo;
– sistem za elektroforezo DNK in RNK:
– kadička za elektroforezo z elektrodama, nosilec za agarozni gel dimenzije 7,5
x 10 cm (2 kom), 14 x 10 cm (2 kom),
glavniki (5 kom), napajalnik 20 do 250 V,
10 do 500 mA, 4 priključki za elektrode;
– UV transiluminator:
– ca. 15 x 15 cm, UV 302 nm;
– namizni avtoklav:
– premer ca. 240 mm, volumen 10 l,
delovna temperatura do 135 o C;
– zaščitna mikrobiološka komora:
– delovni prostor ca. 1000 x 600 x
680 cm, predfilter in delovni filter, UV in
FLUO razsvetljava, pipe za plin, nastavitev
hitrosti zračnega tlaka;
– hladilnik (+4 oC ) - zamrzovalnik
(-20 oC):
– neto prostornina zamrzovalnega dela do 95 l, neto prostornina hladilnega dela
okrog 160 l (1 kom), neto prostornina zamrzovalnega del 250 l, neto prostornina hla-

javni razpis
za oddajo del: Projekt sanacije viadukta
Škedenj II na AC Hoče - Arja vas;
pododsek Slovenske Konjice - Dramlje
Orientacijska vrednost del znaša
2,600.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v Družbi za državne
ceste d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi
št. 128/I, in sicer od dne 14. 2. 1996 dalje,
strokovne informacije pa vam posreduje
Ivan Sečkar, dipl. inž. (tel. 132-22-41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 2. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za Projekt
sanacije viadukta Škedenj II. na AC Hoče Arja vas; pododsek Slovenske Konjice Dramlje” – I. S.
Javno odpiranje ponudb bo 26. 2. 1996
ob 9. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-267D
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Hortikulturna ureditev na
odseku HC Selo - Šempeter
Orientacijska vrednost del znaša
28,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov znaša 20.000 SIT) v
Družbi za državne ceste d.o.o., Dunajska
48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in sicer od
dne 12. 2. 1996 dalje, strokovne informacije
pa vam posreduje Vid Sulič, dipl. inž. (tel.
065/66-319).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 3. 1996 do 10.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za:” Hortikulturna ureditev na odseku HC Selo - Šempeter “ – V. S.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 1996
ob 11. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-267E
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-

javni razpis
za oddajo del: Svetovalne storitve
Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v Družbi za državne
ceste d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi
št. 128/I, in sicer od dne 14. 2. 1996 dalje,
strokovne informacije pa vam posredujeta
Mojca Novak, dipl. inž. (tel. 132-22-41) in
Metod DiBatista, dipl. inž. (tel. 132-42-22).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 2. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za:” Svetovalne storitve “ – N.M.
Javno odpiranje ponudb bo 20. 2. 1996
ob 9. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
DARS, d.d
Ob-248
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, razpisuje na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo in montažo raziskovalne opreme
1. Predmet razpisa je: nabava in montaža
raziskovalne opreme za izvajanje metod molekularne biologije na Veterinarski fakulteti:
– sistem za analize Northern, Southern:
– hibridizacijska pečica za velikost
gelov 20 x 40 cm, nastavljiva temperatura
in hitrost rotiranja, rotor s steklenicami;
– kasete za avtoradiografijo: različne velikosti;
– termostatirana vodna kopel s stresanjem:
– nastavljiva hitrost stresanja (10 250 rot/min), nastavljiva temperatura od
sobne temp. do 90oC, varovalni sistem, uporabna prostornina ca. 500 cm x 300 cm x
210 cm, vstavljen termometer.
– mikrovalovna pečica;
– zmrzovalna omara:
– hlajenje - 70 oC, optični in akustični
alarmni sistem, 300 do 500 l prostornine (2
kom);
– nastavljive pipete:
– možnost avtoklaviranja, za pipetiranje 0,5 - 10 ml (3 kom.), 2,0 - 20 ml (5
kom), 20 - 100 ml (5 kom), 100 -1000 ml (4
kom), 100 - 5000 ml (2 kom), multipipeta (1
kom);
– rotacijski stresalnik:
– nastavljiva hitrost rotiranja;
– sistem za deionizacijo vode:
– sistem za pripravo destilirane vode
iz vodovodne vode, zmogljivost 45 litrov na
uro, 200 l rezervoar (MILLI RX + 200 l
rezervoar, Millipore, ZDA);
– sistem za pripravo ultra čiste vode z
upornostjo 18 Mocm, vsebnost T.O.C. pod
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dilnega dela 250 l (1 kom), hladilnik (1
kom), hladilna omara (1 kom);
– PCR termocikler:
– temperaturno območje 4 do 99,9 oC,
hitrost segrevanja in hlajenja 1 oC/sekundo,
kapaciteta 24 x 0,2 ml, pokrov z gretjem,
software za nastavitev poteka reakcije in
grafični display;
– avtomatski pipetor s polnilcem za 10
ml pipete;
– namizna centrifuga:
– ca. 14000 rpm, možnost nastavitve
obratov, rotor za 1,5 ml mikrocentrifugirke;
– namizna centrifuga s hlajenjem:
– 500 do 30.000 g; rotorji:a) s fiksnim
kotom vrtenja za 50 ml centrifugirke in za
ependorfke, b) rotor s košaricami z vložki
za različne centrifugirke (15 in 50 ml), hlajenje od -8 do 40 oC, časovno programiranje;
– luminometer
– za merjenje kemiluminescence s
programom za kvalitativno in kvantitativno
vrednotenje DNK analiz; za količine do
200ml, natančnost >2 % CV;
– 8-kanalna elektronska pipeta:
– kapaciteta 50 do 1200 ml, možnost
programiranja, brezžična;
– aparat za izpiranje mikrotitrskih plošč
(“washer”):
– za avtomatsko izpiranje, možnost
programiranja različnih režimov izpiranja;
– termostat:
– ca. 200 l prostornine, regulacija
temperature od 25 do 50 oC;
– kolonice za afinitetno kromatografijo
za purifikacijo imunoglobulinov iz supernatantov ter ascitesne tekočine:
– na osnovi proteina A, na osnovi proteina G, kapaciteta vezave vsaj 10 mg Ig na
kolonico;
– oprema za koncentriranje proteinov:
– delovanje na osnovi centrifugalne
sile, komorice z membranami, ki prepuščajo proteine z mol. maso 10, 30 in 100 kDa,
komorice prostornine 50 ml, 15 in 2 ml;
– vertikalni elektroforetski sistem za ločevanje proteinov:
– osnovna celica z elektrodami in posodami za pufer, plošče in pripomočki za
pripravo gelov, sistem za uporabo predpripravljenih gelov, celica za prenos na membrano, celica za 2D elektroforezo, sistem za
izoelektrično fokusiranje, ustrezni napajalniki;
– protiprašna komora;
– termostatiran inkubator:
– z regulacijo temperature in atmosfere, manjših dimenzij;
2. Lokacija: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana
3. Ponudba mora vsebovati podatke o
garanciji in servisu opreme, znesku, plačilnih pogojih, predvideni rok dobave ter dokazilo o registraciji in obrazce BON.
4. Rok za sprejem ponudb je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporočeno na naslov Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, p.p.25 ali osebno v vložišču fakultete na istem naslovu.
5. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Ne odpirati - ponudba za javni razpis - molekularna biologija”.
6. Odpiranje ponudb bo 8. delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 10.

uri v prostorih Veterinarske fakultete, Gerbičeva 60. Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki pisna pooblastila za
zastopanje.
7. Merila za izbiro dobavitelja so kvaliteta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, servis, poslovne reference.
8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Vsa dodatna pojasnila dobite po
telefonu 1258-292 - dr. Jelka Zabavnik
Piano.
Veterinarska fakulteta v Ljubljani

2. Pravno urejanje raziskovalne dejavnosti (pravno-sistemsko urejanje znanosti,
postopki odločanja in statusno-pravna vprašanja),
3. Primerjalno pravna analiza pravnih in
moralnih načel in kriterijev na področju prava intelektualne lastnine,
4. Analiza
znanstveno-tehnološkega
napredka kot izvora etičnih problemov in
tveganja.
II. 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 mogoče dvigniti na Ministrstvu za znanost in
tehnologijo, soba 501, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predlogi raziskovalnih projektov lahko obravnavajo posamezne teoretske sklope
v celoti ali le v delu opredeljenih problemov in ciljev.
3. Rok za predložitev projektne ponudbe
je 1. marec 1996.
B. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij
oziroma imajo status zasebnih raziskovalcev.
2. Prijavitelj je praviloma vodja projektne skupine, pri čemer mora izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta, predpisane z 29. in 30. členom
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91).
3. Pri izboru projektov bodo imeli prednost predlogi raziskav, ki bodo s kvalificiranostjo predlagateljev, opredelitvijo problemov, raziskovalnim pristopom, finančno
ponudbo in časovnim načrtom obetali učinkovito doseganje zgoraj navedenih ciljev po
razpisanih tematskih sklopih ob upoštevanju dispozicije ciljnega raziskovalnega programa (v nadaljevanju CRP) Znanost o znanosti.
4. Izbor projektov za financiranje Ministrstva za znanost in tehnologijo se bo opravil na način in po postopku, ki je določen 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, št.
5/94).
C. Ostalo
1. Programski svet CRP Znanost o znanosti bo presodil tudi vse potekajoče raziskovalne projekte, ki obravnavajo v tem
razpisu navedene tematske sklope. V primeru, da določeni projekti ustrezajo kriterijem dispozicije CRP Znanosti o znanosti,
jih bo programski odbor v dogovoru z nosilci raziskovalnih projektov uvrstil v CRP
Znanost o znanosti.
2. Zainteresiranim raziskovalnim skupinam bo posredovana informacija o potekajočih raziskovalnih projektih.
3. Dodatne informacije o razpisu posreduje dr. Stojan Sorčan, svetovalec ministra

Ob-315
Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju MZT),
Slovenska 50, Ljubljana, na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/91), na podlagi pravilnika o raziskovalnih programih za uresničevanje nacionalnih ciljev (Ur. l. RS, št. 35/94), na
osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) ter na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja
javni razpis
raziskav na prednostnih tematskih
področjih ciljnega raziskovalnega
programa Znanost o znanosti
I. Razpisna tematska področja:
A. Evalvacija znanstveno-raziskovalnega sistema na Slovenskem:
1. Scientometrična analiza javnega raziskovalnega sektorja,
2. Bibliometrična, patentna in stroškovna analiza raziskovalnih skupin in zavodov,
3. Analiza mobilnostnega in reputacijskega sistema raziskovalnega in razvojnega
kadra v Sloveniji,
4. Analiza delovanja ekspertnega sistema MZT (“peer review” pri izboru predlogov znanstveno-raziskovalnih projektov in
pri ocenjevanju njihovih letnih in končnih
poročil,
5. Analiza percepcije slovenske javnosti
o znanstvenem in tehnološkem razvoju.
B. Evalvacija inovacijske dejavnosti in
tehnološkega razvoja v Sloveniji:
1. Modernizacijske zmožnosti endogenih
akterjev tehnološkega razvoja,
2. Tehnometrična in ekonometrična analiza raziskovalno-razvojnih skupin in zavodov,
3. Evalvacija tehnološke politike v Sloveniji,
4. Evalvacija pogojev, procesov, dosežkov in učinkov rezultatov (raziskovalno-razvojnih) tehnoloških projektov MZT,
5. Izbor in analiza sodobnih tehnometričnih metod za kreiranje permanentnega
sistema spremljanja (“technology monitoring”), ocenjevanja (“technology assessment”) in načrtovanja (“technology foresight”) tehnološkega razvoja.
C. Evalvacija upravljanja znanosti in tehnologije v Sloveniji:
1. Analiza upravljalskih modelov, metod
in postopkov delovanja znanstvene in tehnološke skupnosti,
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na Ministrstvu za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Slovenska 50, tel. 1311-107, telefaks: 1324-140.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
oblikovanje mape, namenjene
mladoporočencem
1. Predmet razpisa je idejni načrt in izvedbeni načrt ter vzorec mape, namenjene zakoncem ob sklenitvi zakonske zveze. Mapa mora
biti zasnovana tako, da bo vsebovala kratek
tekst nagovora zakoncema, čestitko države ob
sklenitvi zakonske zveze in kratke napotke za
skupno življenje. Mapa bi morala biti oblikovana lično kot trajen spomin zakoncem.
2. Ministrstvo bo za izbran idejni načrt
in izvedbeni načrt odkupilo materialne avtorske pravice oblikovalca za reproduciranje in distribucijo izbrane mape skladno z
81. oziroma 84. členom zakona o avtorski
in sorodnih pravicah.
3. Zainteresirani lahko dodatne informacije dobijo na Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5,
telefon 1713386 pri Bredi Leder Pregelj.
4. Ponudba mora vsebovati elemente iz
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) s priloženo oblikovano mapo.
Stroške ponudbe nosijo ponudniki sami.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– primernost mape za podelitev zakoncema ob svečanem dogodku
– enostavnost izdelave in cena izdelka,
– reference avtorja.
6. Pisne ponudbe z vso z vso potrebno
dokumentacijo in oblikovano mapo pošljite
v zaprti kuverti na naslov Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, z oznako “Ne odpiraj -javni
razpis za oblikovanje mape, namenjene
mladoporočencem” in to v roku 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
7. Upoštevali bomo samo ponudbe, ki
bodo prispele na ministrstvo pravočasno z
zahtevano oznako, ostale pa bodo vrnjene
ponudniku neodprte.
8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o času in kraju odpiranja ponudb. Ponudniki, ki
bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje.
9. Ponudbe bo pregledala razpisna komisija in ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 15 dneh po odpiranju ponudb.
10. Ministrstvo si pridržuje pravico, da
na razpisu ne izbere nobenega ponudnika in
ne odkupi materialne avtorske pravice oblikovalca.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

2. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
– ponudba kosil,
– kvaliteta hrane (specifična teža – kosila),
– priprava jedil v lastni kuhinji,
– možnost prehranjevanja študentov – invalidov,
– konkurenčnost cen,
– oddaljenost lokalov od viskošolskih ustanov in študentskih domov,
– reference ponudnika,
– morebitne druge ugodnosti.
Najcenejša ponudba ne pomeni najugodnejše ponudbe.
3. Ponudba mora vsebovati firmo in naslov ponudnika, podatke iz točke 2. tega
razpisa, overjena dokazila o registraciji podjetja, za obrtnike pa overjeno dovoljenje pristojnega organa in dokazilo o opravljenem
preventivnem zdravstvenem nadzoru, ki ni
starejše od treh mesecev.
4. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v času trajanja razpisa na
Študentskem servisu, Borštnikov trg 2,
Ljubljana in na Študentski organizaciji Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, Maribor, vsak delovni dan med 9. in 11. uro, kjer
prejmejo tudi podrobnejše informacije.
5. Ponudbe se pošljejo priporočeno, v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ul. 5, Ljubljana, s priposiom “Ne odpiraj –
prehrana študentov”.
6. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo pravilno opremljene in bodo prispele na
naslov naročnika do 29. 2. 1996 do 14. ure.
Prepoznih in nepopolnih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
7. Javno odpiranje ponudb bo 1. 3. 1996
ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova ul.
5/IV, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo navzoči pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za zastopanje.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Z
izbranimi ponudniki bo naročnik sklenil pogodbo v 15 dneh od izbire.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-259
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Stanovanjski sklad občine Logatec, kot investitor
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
stanovanj v objektu Stara sodnija v
Logatcu
1. Predmet razpisa so gradbeno-obrtniška in instalacijska dela točno po projektno tehnični dokumentaciji za izgradnjo
stanovanj v objektu “Stara sodnija” v Logatcu.
2. Orientacijska vrednost del znaša
45,000.000 SIT.
3. Predviden začetek del je marca 1996.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno desetega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
8. in 12. uro na Občini Logatec, Tržaška 15,
Logatec pri Marjetki Treven, dipl. inž. gr.
(tel. 741-270).
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 15.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih nakaže ponudnik na žiro račun Občine
Logatec 50170-630-810342.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cena,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– boniteta,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj - javni razpis “Stara sodnija”)
na naslov Stanovanjski sklad občine Logatec do 28. 2. 1996.
7. Odpiranje ponudb bo v četrtek 29. 2.
1996 ob 9. uri v sejni sobi Občine Logatec.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
8. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo del glede na finančno sposobnost.
9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v petnajstih dneh po odpiranju.
Stanovanjski sklad občine Logatec
Ob-305
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, na osnovi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

Št. 115-07-001/96-07
Ob-269
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Ljubljana, Kotnikova ul. 5, objavlja
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za organizacijo in izvedbo prehrane
študentov Univerze v Ljubljani in
Univerze v Mariboru v letu 1996
1. Predmet razpisa je organizacija in izvedba prehrane študentov Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru v letu 1996 –
priprava študentskih kosil.

Št. 10/96
Ob-250
Občina Železniki na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih del (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), objavlja
javni razpis
za sanacijo in obnovo objektov
poškodovanih po neurju v septembru
1995
A) Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Predmet razpisa: sanacija in obnova
objektov po neurju v septembru 1995.
3. Razpisna dokumentacija: popis del dobite na Lokainvest, Škofja Loka, Kapucinski
trg 7 (Miroslav Pustovrh) tel. 064/624-070
(pred obiskom telefonska najava).
Odkupnina za dvig dokumentacije je
2.000 SIT, plačljivo v gotovini, s čekom ali
virmanom na račun Lokainvest št.
51510-601-11191 APP Škofja Loka.
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4. Vsebina javnega naročila: so gradbena dela.
5. Orientacijska vrednost naročila je ca.
1,5 mio SIT.
6. Predvideni rok izvedbe je marec–april
1996.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe bodo:
– najugodnejša cena,
– refernce ponudnika.
8. Rok in način oddaje ponudbe
Ponudbo sprejemamo v tajništvu Lokainvest Škofja Loka, Kapucinski trg 7, IV. nad.
z dospetjem najkasneje do 12. ure dne 27.
februarja 1996 (torek).
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z naslovom ponudnika in oznako: “Ne odpiraj –
ponudba sanacija in obnova objektov”
9. Odpiranje ponudb bo isti dan t.j. 27.
februarja 1996 ob 12.15 v sejni sobi Lokainvest.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
B) Ostali pogoji in navodila razpisa
Ponudniki naj pri sestavi ponudbe upoštevajo naslednje pogoje in navodila:
a) ponudbena cena mora biti formirana s
ponudbenim predračunom na popisu razpisne dokumentacije s fiksnimi cenami za enoto,
b) prometni davek skladno z zakonom o
prometnem davku obravnavajte kot pribito
postavko v končni rekapitulaciji,
c) s ponudbo navedite vaše plačilne pogoje,
d) ponudbi priložite vašo registracijo in
odločbo o opravilni sposobnosti za izvajanje razpisanih del (glej 4. člen zakona o
gospodarskih družbah),
e) priložite tudi vaše reference pri izvedbah tovrstnih del,
f) zahtevana opcija ponudbe je 30. 3.
1996.
V ponudbi lahko navedete vse eventualne pripombe oziroma predloge za pojasnitev ponudbe.
Vsa ostala določila bodo obravnavana s
pogodbo z izbranim ponudnikom v smislu
uzanc za tovrstna dela.
Postopek javnega razpisa in vse informacije vodi Lokainvest, d.o.o., podjetje za
svetovalni inženiring, Škofja Loka.
Občina Železniki

Objekti se nahajajo na različnih lokacijah po Sloveniji.
Vrste del:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– strojne instalacije (ogrevanje, vodovod, klima naprave, prezračevanje),
– elektroinstalacije (jaki tok, šibki tok,
tehnično varovanje),
– zavese in senčila,
– finalno čiščenje objekta.
2. Orientacijska vrednost vseh razpisanih del znaša 160,000.000 SIT.
Vrednost zaključenega posla na posameznem objektu znaša od 100.000 SIT do
10,000.000 SIT.
3. Dela se bodo izvajala v letu 1996.
4. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana,
Gregorčičeva 27/a, pri Suzani Štihec, tel.
061/1785-560, vsak delovni dan od 8. do
10. ure.
5. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisnimi pogoji naročnika.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– odzivni čas,
– garancijski pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovoma naročnika in ponudnika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba!” je 1. 3. 1996, do 9.
ure. Ponudbe se oddajo v vložišču glavne
pisarne Servisa skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana.
8. Javno odpiranje ponudb bo v petek, 1. 3.
1996 ob 10. uri, v sejni sobi Servisa skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov morajo pri odpiranju ponudb predložiti pisna pooblastila.

b) službena stanovanja, ocenjena vrednost razpisanih del znaša 2,000.000 SIT;
c) objekti na mejnih prehodih, ocenjena
vrednost razpisanih del znaša 10,000.000
SIT.
2. Dela se bodo izvajala v letu 1996.
3. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana,
Gregorčičeva 27/a, pri Suzani Štihec, tel.
061/1785-560, vsak delovni dan od 8. do
10. ure.
4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil in z razpisnimi pogoji
investitorja.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
6. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovoma naročnika in ponudnika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba!” je 22. 2. 1996, do
9. ure. Ponudbe oddajte v vložišču glavne
pisarne Servisa skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana.
7. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
22. 2. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi Servisa
skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna pooblastila.
Servis skupnih služb Vlade

Ob-270
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvajanje urgentnih popravil in manjših
investicijsko-vzdrževalnih del objektov,
s katerimi upravlja Servis skupnih služb
Vlade
1. Predmet razpisa so urgentna popravila in manjša investicijsko-vzdrževalna dela
v:
– poslovnih prostorih državnih upravnih
organov,
– objektih na mejnih prehodih,
– službenih stanovanjih.

Ob-271
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Ljubljana, Gregorčičeva
27a, na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalca brez omejitev za
izvajanje storitev svetovalnega
inženiringa in izdelavo tehnične
dokumentacije pri investicijskih in
investicijsko-vzdrževalnih delih objektov
in prostorov, s katerimi upravlja Servis
skupnih služb Vlade
1. Predmet razpisa so kompletne ali delne storitve svetovalnega inženiringa in izdelava tehnične dokumentacije pri investicijskih in investicijsko-vzdrževalnih delih
naslednjih objektov:
a) poslovni prostori državnih upravnih
organov, ocenjena vrednost razpisanih del
znaša 7,000.000 SIT;

Št. 043-06/94-1/2
Ob-272
Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)
javni razpis
za pripravo za tisk, tisk in razpošiljanje
Poročevalca Državnega zbora Republike
Slovenije
1. Naročnik: Državni zbor Republike
Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.
2. Predmet: priprava za tisk Poročevalca
DZ, tisk Poročevalca DZ in razpošiljanje
Poročevalca DZ, v nakladi 6.000 izvodov, z
možnostjo nadaljnjih izvodov in z naslednjimi tehničnimi karakteristikami:
a) priprava za tisk:
– format: 21 X 29 cm,
– obseg: 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72,
80 ali 96 strani,
– stavek:
– prelom: po obstoječi predlogi (Poročevalec),
– izhodni dokument v elektronski obliki, primeren za uporabo v globalni elektronski mreži Internet,
– tiskana forma: film 1200 dpi,
– vhodni dokumenti: elektronska oblika (DW5, WP6.1, WS, W4W6.0, WP5.1,
ASCII, EXCEL, QUATROPRO, LOTUS
1-2-3, TIFF, PCX, EPS, BMP, PM),
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– tiskana predloga,
– delo po vzorcu,
– možnost kontrole vzorca pred tiskom;
b) tisk:
– format 21 X 29 cm,
– obseg: 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72,
80 ali 96 strani,
– papir: SOF 45 g ali podobno,
– tisk: naslovnica 2/1 (prva stran dvobarvno),
notranjost 1/1 (ostale strani enobarvno)
z možnostjo barvnega tiska,
– vezava: šivano kot zvezek po sredini;
c) razpošiljanje:
– na podlagi seznama naročnikov (adreme),
– razposlano vsem naročnikom v istem
dnevu,
– povezava naročnikov na isti lokaciji,
– dostava približno 700 izvodov posamezne številke Poročevalca v Državni zbor.
3. Orientacijska cena za naklado 6.000
izvodov, ki vsebuje pripravo za tisk, tisk in
razpošiljanje Poročevalca, je od 200.000 SIT
(obseg 16 strani) do 750.000 SIT (obseg 96
strani).
V ponudbi je potrebno posebej navesti
ceno za naklado 6.000 izvodov za vsakega
od možnih obsegov in za vsakega od možnih obsegov ponudbeno ceno razčleniti na
delež za pripravo za tisk, storitev, papir,
drugi material in razpošiljanje. Za vsakega
od možnih obsegov je treba navesti tudi
ceno posameznega nadaljnjega izvoda nad
6.000 izvodov.
4. Dobavni rok:
– od prejema teksta:
16 do 48 strani je 36 ur razposlano,
48 do 94 strani je 48 ur razposlano.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente in dokumentacijo:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji, ne starejše od treh mesecev,
– obrazce BON 1 in 2 oziroma BON 3,
izdane po objavi tega razpisa,
– dosedanje reference pri podobnih delih,
– vzorec pogodbe usklajen s ponudbo,
– ceno v tolarjih, s posebej navedenim
zneskom prometnega davka,
– način zavarovanja izpolnitve,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
kot 30 dni od odpiranja ponudb,
– dobavni rok,
– rok plačila,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenje v zvezi s ponudbo,
– morebitne dodatne ugodnosti.
6. Ponudba se mora nanašati za obdobje
enega leta od sklenitve pogodbe.
Ponudbe, ki bodo predvidele kakršnokoli predplačilo, se pri izbiri ne bodo upoštevale.
Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljnje obravnave.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena in plačilni pogoji,
– reference pri tiskanju podobnih edicij,
– opremljenost za kvalitetno in zanesljivo izvedbo del,

– dobavni rok,
– rezultat predhodnega testiranja,
– oddaljenost ponudnika od poslopja Državnega zbora RS,
– dodatne ugodnosti.
9. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpiraj, ponudba! Javni razpis št. 043-06/94-1/2,
Tisk Poročevalca”.
Na kuverti mora biti naveden točen naslov ponudnika.
Ponudba mora prispeti do vključno 13. 3.
1996 do 12. ure, na naslov: Državni zbor
Republike Slovenije, Komisija za vodenje
postopka javnega razpisa za tisk Poročevalca Državnega zbora Republike Slovenije
(Matjaž Vovk), Šubičeva 4, Ljubljana.
Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v recepciji Državnega zbora Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
10. Odpiranje ponudb bo 15. 3. 1996 ob
9. uri, v prostorih Državnega zbora RS,
Ljubljana, Šubičeva 4.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.
11. Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki bodo prejete pravočasno in bodo
opremljene v skladu z vsemi zahtevami razpisa.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite pri Tanji Žužek, tel.
061/1761-214.
Državni zbor Republike Slovenije

– reference na podobnih delih,
– kompletnost ponudbe,
– rok izdelave,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico svoje ocene izbire najugodnejšega ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
C) Zaključek
Interesenti morajo oddati ponudbe v 14
dneh po objavi razpisa do 14. ure, na naslov: Projekt Nova Gorica, d.d., Kidričeva
9a, Nova Gorica. Če je 14. dan dela prost, se
ponudbo odda prvi naslednji delovni dan.
Odpiranje ponudb bo naslednjega dne ob
13. uri na gornjem naslovu. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako:
“Ne odpiraj, ponudba bazen”. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 20 dneh po
odpiranju ponudb.
Športna zveza Nova Gorica

Ob-273
Športna zveza Nova Gorica, Bazoviška
4, Nova Gorica, objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)
javni razpis
za oddajo del: izvedba betonske školjke
zimskega bazena v Novi Gorici
kompletno z bazensko keramiko;
okvirna dimenzija zimskega bazena je
9,8 m x 14 m
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Športna zveza Nova Gorica.
2. Predmet: izvedba betonske školjke z
bazensko keramiko zimskega bazena v Novi Gorici.
3. Orientacijska vrednost del znaša
3,500.000 SIT.
4. Rok: okvirni rok za dokončanje del je
45 dni.
5. Razpisna dokumentacija je na razpolago 5 delovnih dni po objavi v Uradnem
listu RS, proti plačilu stroškov v višini 4.000
SIT na žiro račun št. 52000-601-10243, v
prostorih Projekta Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica. Vse ostale podatke
posreduje Igor Vuga, dipl. inž. str., tel.
065/23-311.
6. Ponudba mora vsebovati vse elemente
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94).
B) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– plačilni pogoji,

Ob-274
Javno komunalno podjetje Grosuplje,
Cesta na Krko 7, Grosuplje, na osnovi
1. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za nakup kamiona za odvoz odpadkov
1. Investitor: Javno komunalno podjetje
Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira ponudnika
za nakup kamiona za odvoz odpadkov tipa
Mercedes-Benz s specialno ekološko nadgradnjo Riko.
3. Razpisno dokumentacijo in informacije dobite od 13. 2. 1996 do 15. 2. 1996, od
8. do 10. ure, na Javnem komunalnem podjetju Grosuplje, Cesta na Krko 7, pri Tomažin Darji, tel. 762-311.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 19,000.000 SIT.
5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega, z ozirom na razpoložljiva sredstva oziroma odstop od podpisa pogodbe v primeru
izpada investicijskih sredstev za to investicijo. Ponudniki zaradi morebitnega zmanjšanega obsega del ali odstopa od podpisa
pogodbe nimajo pravice do uveljavljanja
odškodnine iz tega naslova.
6. Rok dobave: najkasneje do konca meseca julija.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok dobave,
– druge ugodnosti.
8. Ponudbe ponudnikov morajo vsebovati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so
podrobno navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Ponudbe morajo na naslov investitorja prispeti najkasneje do 4. 3. 1996 do 8.45,
na naslov: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje, v zapečateni kuverti z oznako “Kamion – Ne odpiraj”.
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10. Odpiranje ponudb bo 4. 3. 1996 ob
9. uri, v sejni sobi Javnega komunalnega
podjetja Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje, d.o.o.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 8.000 SIT nepovratnih sredstev za
vsak objekt posebej, ki jih ponudnik nakaže
na žiro račun 50100-601-11966.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe ob prevzemu dokumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženiringu, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/133-62-52, fax. 061/319-245, kontaktna oseba Javoršek Vinko, dipl. inž. gr.
4. Orientacijska vrednost del znaša:
a) Srednja šola Postojna:
– gradbena, obrtniška in inštalacijska dela 3,000.000 SIT;
b) Srednja šola Sežana:
– gradbena, obrtniška in inštalacijska dela 9,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del je marec
1996, praviloma v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Vsa
dela morajo biti končana najkasneje do 30.
4. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno do
26. 2. 1996 do 12. ure, na naslov LIZ-inženiring, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba – Ne odpiraj – Srednja
šola Postojna”, “Ponudba – Ne odpiraj –
Srednja šola Sežana”.
8. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, Ljubljana, dne 27. 2. 1996 ob 12. uri.
9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o odpiranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.

kumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženiringu, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/133-62-52, fax. 061/319-245.
4. Orientacijska vrednost del znaša:
5,700.000 SIT.
5. Rok izgradnje je 25 delovnih dni.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno do
26. 2. 1996 do 12. ure, na naslov LIZ-inženiring, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba – Ne odpiraj – farmacija”.
8. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, Ljubljana, dne 27. 2. 1996 ob 12. uri.
9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o odpiranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-275
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja
javni razpis
za oddajo del: barvanje odbojnih ograj
za AC Ljubljana–Razdrto
Orientacijska vrednost: 9,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec), v sobi 303, in sicer 12. 2.
1996 od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe, reference in plačilni pogoji.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 2. 1996 do 12.30, v tajništvo
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za barvanje varnostnih ograj”.
Javno odpiranje ponudb bo 26. 2. 1996
ob 13. uri, v prostorih Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Avtocesta, Ljubljana
Št. 17/96
Ob-276
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana
javni razpis
za izbiro izvajalca za GOI del pri
preureditvi učilnic v Srednji šoli
Postojna in Srednji šoli Sežana
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradbeno-obrtniška, inštalacijska dela za
preureditev učilnic v Srednji šoli Postojna
in Srednji šoli Sežana.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo svoje privolenje, da bodo, če bodo
izbrani kot najugodnejši ponudniki za izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo v načelu “funkcionalni ključ v roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po objavi, med 9. in 12. uro, na LIZ-inženiringu,
Ljubljana, Vurnikova 2, pri Majdi Krampelj.

Št. 17/96
Ob-277
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana naslednji
javni razpis
za izbiro izvajalca za GOI del za objekt
dokončanje zobotehničnega laboratorija
na Srednji šoli za farmacijo in zdravstvo
Ljubljana
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradbeno-obrtniška, inštalacijska dela za dokončanje zobotehničnega laboratorija na
Srednji šoli za farmacijo in zdravstvo Ljubljana.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo svoje privolenje, da bodo, če bodo
izbrani kot najugodnejši ponudniki za izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo v načelu “funkcionalni ključ v roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po objavi, med 9. in 12. uro, na LIZ-inženiringu,
Ljubljana, Vurnikova 2, pri Majdi Krampelj.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun
50100-601-11966.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-

Št. 0088/96
Ob-288
Skladno z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
sklepa ministra za finance z dne 22. 12.
1995, Ministrstvo za finance, Župančičeva
3, Ljubljana, razpisuje
javni razpis
“izbor MFERAC-96-01” za izbiro
najugodnejšega ponudnika za izgradnjo
računalniško podprtega enotnega
računovodskega sistema
I. Uporabniki: Proračun, proračunski
porabniki in ostali porabniki proračunskih
sredstev.
II. Predmet zbiranja ponudb: računalniška podpora enotnemu računovodskemu
sistemu države. Ponudniki lahko nudijo celotni sistem ali samo katero od razpisanih
nalog (orientacijska vrednost razpisane naloge):
1. priprava, nadzor in izvajanje državnega proračuna (30,000.000 SIT),
2. glavna
knjiga
s
saldakonti
(50,000.000 SIT),
3. fakturiranje in materialno knjigovodstvo (15,000.000 SIT),
4. stroški dela in drugi osebni prejemki iz sredstev proračuna (20,000.000 SIT),
5. sistem vodenja osnovnih sredstev
(15,000.000 SIT),
6. tolarska in devizna blagajna
(10,000.000 SIT),
7. stanovanjski krediti in najemnine
(5,000.000 SIT),
8. upravljanje, evidenca pretoka in arhiviranje računovodskih listin (20,000.000
SIT),
9. šifranti (15,000.000 SIT).
III. Elementi ponudbe morajo biti urejeni po naslednjih točkah:
1. podatki o ponudniku, ki med ostalim vsebujejo:
– izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, v originalu ali overjeni kopiji,
– bonitetno
poročilo
ponudnika
(BON-1, BON-2 ali BON-3 obrazca
APPNI), ki ni starejše od 30 dni, v originalu
ali overjeni kopiji ali revizijsko poročilo
revizijske hiše (velja le za tuje ponudnike);
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2. dokazila, da izvajajo dela, ki so
predmet ponudbe, v Republiki Sloveniji,
3. izpolnjeno Razpredelnico ponudbe
(15. stran razpisne dokumentacije),
4. parafirana pogodba z izpolnjenimi
prilogami:
a) okolje izvedbe naloge (uporabljena
orodja),
b) pogodbena vrednost,
c) plan mesečnega črpanja sredstev,
d) cena nalog in cenik po vrstah storitev v tolarjih,
e) razdelitev predmeta pogodbe na naloge; za vsako nalogo naj bo določen obseg
dela po vrstah storitev, rezultat naloge, oblika predaje rezultatov, orodje, s katerim je
rezultat izdelan, rok predaje rezultatov naloge,
f) seznam razpoložljivih kadrov; za
vsakega izvajalca naj bodo navedeni: izobrazba, izkušnje, reference in obseg planirane vrste storitve po nalogah,
5. seznam večjih referenc ponudnika
z navedbo del in obsega,
6. finančne ugodnosti, ki jih dodatno
nudi ponudnik,
7. druge ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik,
8. čas veljavnosti ponudbe, ki ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb,
9. opis produkta in uporabniška navodila, če ponudnik nudi izdelano programsko
rešitev,
10. bančna garancija za resnost ponudbe po priloženem vzorcu v višini 5% od
vrednosti posla, s trajanjem do 15. 4. 1996.
IV. Lokacija uporabnikov: Proračun,
proračunski porabniki in porabniki proračunskih sredstev.
V. Orientacijska
vrednost:
180,000.000 SIT.
VI. Merila izbora:
1. funkcionalnost in kvaliteta,
2. cena produkta in cena obratovanja
v tolarjih,
3. ponudnikov sistem kakovosti,
4. odprtost in povezljivost,
5. bonitete in prednostne reference ponudnika,
6. izkušnje ponudnika,
7. izkušnje v državni upravi,
8. proste kapacitete,
9. dokumentacija,
10. finančne ugodnosti,
11. druge ugodnosti.
VII. Za pravočasno in pravilno
vložene ponudbe bodo veljale tiste, ki bodo
prispele najkasneje do 11. 3. 1996 do 12.
ure v tajništvo Službe za IT in organizacijo,
Ministrstvo za finance, Župančičeva 3,
Ljubljana. Vse ponudbe morajo biti oddane
v zapečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne
odpiraj- ponudba za javni razpis IZBOR
MFERAC-96-01”.
Če je ena ponudba oddana v več ovojnicah, morajo biti le-te ustrezno oštevilčene.
VIII. Dodatne informacije o zbiranju
ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delovni dan med 9. in 11. uro na
Ministrstvu za finance, Služba za IT in organizacijo, Župančičeva 3, Ljubljana, pri
Slavku Lenarčiču oziroma po telefonu (061)
1785-457.

Razpisna dokumentacija je na razpolago na istem naslovu proti plačilu materialnih stroškov (virman) 10.000 SIT na žiro
račun 50100-637-55445.
Ponudnik mora sporočiti ob dvigu razpisne dokumentacije naročniku naslov, na
katerega sprejema morebitna obvestila do
odpiranja ponudb.
IX. Javno odpiranje ponudb bo 11. 3.
1996 ob 12.30 v sejni sobi v I. nadstropju
Ministrstva za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.
X. Naročnik si pridržuje pravico, da
ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom,
ali pa sklene pogodbe za posamezne razpisane naloge.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo o izgradnji računalniško
podprtega enotnega računovodskega sistema in o odkupu avtorskih pravic.
Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje del pa decembra 1996.
Na javnem odpiranju lahko ponudnike
zastopajo samo osebe, ki imajo pisna pooblastila.
XI. O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje 30 dni od zaključka zbiranja
ponudb.
Ministrstvo za finance

5. Predviden rok pričetka del je takoj po
izboru ponudnika, predviden rok zaključka
del je 20. 6. 1996.
Podrobnejši terminski plan je sestavni
del razpisne dokumentacije.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v roku 5 dni po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS, na sedežu naročnika, in sicer med 8. in 10. uro v Uradu
za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo, II. nadstropje, soba št. 20 pri
Mojci Šenk.
7. Ponudba za razpis mora vsebovati vse
elemente po 12. členu odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kompletnost ponudbe,
– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost,
– ponudbena cena del in storitev, ki mora biti specificirana po posameznih vrstah
del in storitev,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev,
– roki izvedbe del in storitev,
– podatki o boniteti in solventnosti ponudnika (obrazci BON 1 in BON 2 ali BON
3 ne starejši od 30 dni).
9. Ponudniki morajo pisne ponudbe z vso
potrebno dokumentacijo oddati v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba,
Evropska ministrska konferenca o zdravstvenih reformah” na naslov: Ministrstvo za
zdravstvo Republike Slovenije, Urad za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo, Štefanova 5, Ljubljana.
Rok za oddajo ponudb je 10 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Nepravočasno prispele ponudbe ne bodo upoštevane.
10. Javno odpiranje ponudb bo 22. 2.
1996 ob 10. uri v mali sejni sobi Ministrstva
za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana (I. nadstopje – soba št. 4).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za zdravstvo

Ob-302
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, skladno
z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (Ur. l. RS, št.
26 94), zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (Ur. l. RS, št.
40/95), odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93), odredbo o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo in izvedbo
projekta Evropske ministrske
konference o zdravstvenih reformah v
času od 17. 6. do 20. 6. 1996 v Ljubljani
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravstvo
Republike Slovenije, Štefanova 5, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
– izdelava in izvedba projekta Evropske
ministrske konference o zdravstvenih reformah.
3. Projekt mora obsegati:
– program,
– prijave,
– bivanje, hoteli,
– prihodi,
– gradiva,
– zagotovitev poteka konference,
– priprava družabnega in spremljevalnega programa,
– priprava predračuna,
– priprava pogodb s podizvajalci,
– sponzorji,
– obračun in plačila celotnega projekta.
Podrobnejši obseg projekta je naveden v
razpisni dokumentaciji.
4. Orientacijska vrednost del oziroma
storitev: 4,000.000 SIT.

Sklici skupščin
Ob-253
Začasna uprava Tovarne močnih krmil
Črnci, d.d., Črnci 2a, Apače vabi delničarje
na
1. sejo skupščine
Okrožno sodišče v Murski Soboti je dne
19. 12. 1995 registriralo delniško družbo in
potrdilo statut. Začasna uprava ugotavlja,
da so se s tem izpolnjeni pogoji za sklic
skupščine. Začasna uprava sklicuje skupščino dne 14. marca 1996 ob 17. uri na sedežu podjetja Črnci 2a, Apače.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugotovi, da je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.
2. Izvolitev predsednika, preštevalca glasov, notarja in zapisnikarja. Na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se izvoli za:
predsednika skupščine Franca Podleseka,
preštevalca glasov Tomaža Peternela,
notarko Danico Hojs-Hočevar,
zapisnikarko Olgo Čeh.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalca glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: potrdi se predlagani dnevni red.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se poslovnik skupščine v predloženem besedilu.
6. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu
delnic.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: potrdi se poročilo
o lastninski preobrazbi podjetja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu delnic.
7. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leti 1993 in 1994.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo za leti 1993 in 1995.
8. Obravnava in odločanje o sklepu o
uporabi dobička za leti 1993 in 1994.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se predlagana delitev dobička za leti 1993 in 1994.
9. Obravnava kandidatov, določitev kandidatne liste in volitve članov nadzornega
sveta.
Začasni nadzorni svet predlaga za kandidate za člane nadzornega sveta:
Eabl Božidarja,
Peternel Tomaža,
Cmour Janeza.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: izvedejo se volitve članov nadzornega sveta.
10. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja se imenuje revizorsko
družbo AUDIT, d.o.o., Murska Sobota.
11. Obravnava in določitev nagrad članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: določi se nagrade
članom nadzornega sveta v predlagani višini.
12. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže z začasnico oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Pooblastila za zastopanje na skupščini je potrebno dati v hrambo
na sedežu delniške družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali nje-

gov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini
in druga gradiva.
Celoviti predlogi sklepov skupščine za
vsako točko dnevnega reda in gradivo, ki
sklepe obrazlaga ter druge informacije so
delničarjem na vpogled na sedežu podjetja
pri Olgi Čeh vsak delavnik med uradnimi
urami.
Vabljeni prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo začasni upravi. Začasna
uprava in začasni nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bosta o spreminjevalnih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu skupščine obvestila
imenske delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Tovarna močnih krmil Črnci, d.d.

pooblastilo. Če je sklic skupščine neuspešen, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14.
uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na število prisotnih glasov.
Kormetal, d.d.
Uprava družbe

Ob-290
Na podlagi 12. člena statuta delniške
družbe Kormetal, d.d., Žerjav 79, Črna na
Koroškem, sklicujem
1. redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 14. 3. 1996 ob 13. uri v prostorih jedilnice v Žerjavu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov in ugotovitev
sklepčnosti.
3. Preoblikovanje podjetja.
4. Zaključni račun 1994 in 1995.
5. Dokapitalizacija.
6. Poslovni načrt za leto 1996.
Predlog sklepov
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
K točki 2 – imenovanje predsednika
skupščine, komisije za izvedbo glasovanja
in ugotavljanje sklepčnosti in notarja.
K točki 3 – sprejetje informacije o poteku preoblikovanja.
K točki 4 – sprejetje zaključnega računa
za 1994 leto,
– sprejetje zaključnega računa za 1995
leto.
K točki 5 – sklep o povečanju osnovnega
kapitala z vložki,
– sklep o spremembi in uskladitvi s Standardno klasifikacijo dejavnosti,
– sklep o spremembi statuta družbe.
K točki 6 – sprejme se poslovni načrt za
leto 1996.
Predmeti, o katerih odloča skupščina, so
na vpogled na sedežu družbe od 9. 2. 1996
vse delovne dni med 8. in 14. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblaščenci morajo 3 dni pred
zasedanjem skupščine predložiti pisno

Ob-292
Direktor družbe Kompas hoteli, d.d., na
podlagi člena 7/3 statuta družbe sklicuje
1. sejo skupščine
Kompas hoteli, d.d., Slovenj Gradec,
Glavni trg 43
Skupščina bo 27. 3. 1996 ob 12. uri na
sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Glavni
trg 43.
Dnevni red:
1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi objavljen dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in zapisnikarja ter potrditev predlaganega notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, dva preštevalca glasov in zapisnikarja ter potrjuje
predlaganega notarja.
3. Letno poročilo uprave o poslovanju v
letu 1995.
Predlog sklepa: letno poročilo uprave o
poslovanju v letu 1995 se sprejme.
4. Poročilo nadzornega sveta o poslovanju družbe za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo nadzornega sveta o poslovanju družbe za leto
1995.
5. Odpoklic prvih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se prvi nadzorni svet.
6. Imenovanje tričlanskega nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: imenuje se tričlanski
nadzorni svet.
7. Razno
Glasovnice se dvignejo na sedežu družbe, najmanj eno uro pred začetkom seje. V
tem času so delničarji pozvani k podpisu
seznama udeležencev skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe od
1. 3. 1996 vsak delovnik med 10. in 12. uro.
Če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost, je ponovno zasedanje skupščine na istem kraju pol ure kasneje. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kompas hoteli, Slovenj Gradec, d.d.,
Direktor

Razne objave
Ob-293
Podjetje IMP SKIP, p.o., Ljubljana, Celovška 479 na podlagi sklepa organa upravljanja objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
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Parcela št. 355/1 k.o. Stanežiče v izmeri
1406 m 2 in parceli št. 1722 v izmeri 1549
m2 in 1723 v izmeri 2192 m2, obe k.o. Vižmarje. Vse navedene parcele so kot celota
in so nezazidano stavbno zemljišče za poslovno dejavnost, ki se ureja z zazidalnim
načrtom za območje ŠP8.
Izklicna cena navedenih parcel je
45,636.800 SIT.
Plačilni pogoji: varščino v višini 10%
izklicne cene, ki se uspelemu dražitelju prizna v kupnino, je potrebno plačati pred javno
dražbo. Preostanek kupnine je potrebno plačati v 15 dneh po sklenitvi kupne pogodbe.
S potrdilom o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene se dražitelj izkaže pred začetkom dražbe. Varščino se nakaže na žiro račun
podjetja IMP SKIP št. 50106-601-21595.
Varščina se uspelemu zdražitelju vračuna v
kupnino, drugim pa se vrne brez obresti najkasneje v treh dneh po javni dražbi.
Na dražbi lahko sodelujejo vse pravne
osebe s sedežem na območju Republike Slovenije in fizične osebe s potrdilom o državljanstvu Republike Slovenije. Pooblaščenci
pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje.
Uspeli zdražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po uspešno
zdraženi nepremičnini. Če zdražitelj pogodbe po svoji krivdi ne podpiše v postavljenem roku, se smatra, da je kupec odstopil
od nakupa, plačana varščina pa zapade.
Davek na promet nepremičnin in stroške
overovitve pogodbe plača prodajalec, stroške prepisa pa kupec.
Javna dražba bo v ponedeljek 26. 2. 1996
ob 9. uri v prostorih podjetja IMP SKIP,
Celovška 479, Ljubljana Šentvid.
Ogled nepremičnin je možen dne 20. in
21. februarja 1996 med 9. in 12. uro. Dodatne informacije lahko dobite po telefonu podjetja št. 15-21-333.
IMP SKIP, Ljubljana Šentvid

– stavbno zemljišče, parcela št. 164/5
k.o. Drenovec, ZKV 614,
– proizvodni objekt, netto koristne površine 336,66 m2,
– skladiščna baraka, netto koristne površine 31,43 m2.
Izklicna cena je tržna vrednost nepremičnine in znaša 10,280.000 SIT.
2. Stavba stare osnovne šole v Dobovi s
pripadajočim zemljiščem Ulica Bratov Gerjovič 57, Dobova:
– stavbno zemljišče, parcela št. 5, k.o.
Veliki Obrež, ZKV-3,
– stavba, netto koristne površine 1.037
m2.
Izklicna cena je tržna vrednost nepremičnine in znaša 42,550.000 SIT.
3. Stavba osnovne šole Bojsno s pripadajočim zemljiščem v KS Globoko:
– stavbno zemljišče, parcela št. 175 in
486/1 k.o. Bojsno, ZKV 26,
– šolski objekt, netto koristne površine
352,36 m2.
Izklicna cena je tržna vrednost nepremičnine in znaša 12,518.000 SIT.
4. Etažni poslovni prostori v poslovni
stavbi Pišece 13 s pripadajočim zemljiščem:
– satvbno zemljišče, parcele št. 438/1,
k.o. Pišece ZKV 256,
– poslovni prostori, netto koristne površine 187,65 m2.
Izklicna cena je tržna vrednost nepremičnine in znaša 12,422.154 SIT.
Nepremičnina pod zaporedno številko 4
se prodaja zasedena z najemnikom, ki ima
prednostno pravico nakupa, najemna pogodba je sklenjena za nedoločen čas z enoletnim odpovednim rokom.
Najboljši ponudnik, ki ni najemnik prostora za nakup nepremičnine, kot lastnik
prevzame obvezo, ki izhaja iz najemne pogodbe.
Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno nepremičnino na žiro račun prodajalca št. 51620-630-13063.
S potrdilom o plačani varščini se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik
ne more sodelovati na javnem razpisu.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja ponudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom
in registracijo iz katere je razvidno, da ima
podjetje sedež v Republiki Sloveniji, fizične osebe pa z originalnim potrdilom o slovenskem državljanstvu.
Varščino bomo najboljšemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa vrnili najkasneje v roku treh dneh brez obresti.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po uspešno zaključenem razpisu in poravnati celotno kupnino v roku enega meseca, od
dneva podpisa pogodbe. Če zbrani ponudnik pogodbe v tem času ne sklene zgubi
pravico do vračila varščine. Varščino zadržimo in pogodbo razveljavimo tudi, če v
roku enega meseca po podpisu pogodbe
zbrani ponudnik ne poravna celotne
kupnine.
Davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške povezane s prenosom lastništva plača kupec.

Vse informacije glede razpisa dobite v
Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice, v sobi
št. 23 pri Lazanski Dragici ali po telefonu
0608/62-050 vsak delovni dan od 8. do 14.
ure.
Vsi zainteresirani ponudniki si lahko nepremičnine po tem razpisu ogledajo v petih
dneh od objave razpisa. Predhodno ogled
najavite po telefonu 0608/62-050 interna
230.
Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisarni Občine Brežice Cesta prvih borcev
18 z dospetjem v roku 15 dni od dneva
objave.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba za prodajo nepremičnin” in katere “Bizeljsko”, “Dobova”, “Bojsno” ali “Pišece”.
Odpiranje ponudb bo treji dan po zaključenem razpisu v sejni sobi Občine Brežice , Cesta prvih borcev 18, Brežice, ob
12. uri.
Občina Brežice

Ob-294
Tiskarna VeK Koper, d.o.o., Vanganelska 18, Koper objavlja
javno prodajo
najboljšemu ponudniku 2.806 kosov
knjige “Borboletta” avtorice Marinke
Fritz-Kunc.
Pismene ponudbe z oznako načina plačila in jamstvom za plačilo sprejema Tiskarna
VeK Koper, Vanganelska 18, Koper do 20.
3. 1996 v zapečatenih kuvertah z oznako
“ponudba za nakup – ne odpiraj”.
Javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 1996 v
prostorih tiskarne.
Tiskarna VeK Koper
Ob-301
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice objavlja po sklepih 12. seje občinskega sveta z dne 5. 12. 1995
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Poslovno proizvodni objekt na Kumrovški cesti 22, Bizeljsko s pripadajočim
zemljiščem:

Ob-252
SGP Gradbinec Kranj, p.o., Kranj, Nazorjeva 1, objavlja
javno dražbo
za prodajo poslovnih prostorov
1. Predmet prodaje so poslovni prostori
v objektu poslovne stavbe na lokaciji Bistrica pri Tržiču, Cesta na Loko 13, parc. št.
161/10, k. o. Bistrica, v skupni izmeri
278 m2, z dvoriščem v izmeri 240 m2 .
2. Izklicna cena je 13,245.245 SIT.
3. Javna dražba bo 28. 2. 1996 ob 9. uri,
v sejni sobi podjetja SGP Gradbinec Kranj,
Kranj, Nazorjeva 1.
4. Na dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki predložijo potrdilo o plačani varščini v višini 10% izklicne
cene na žiro račun prodajalca: 51500-60115799.
Pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo.
5. Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki mora skleniti pogodbo v roku 8 dni od dneva dražbe. Varščina bo kupcu vračunana v kupnino, neuspelemu ponudniku pa bo varščina vrnjena v
roku 5 dni po opravljeni dražbi.
Če do podpisa ne bo prišlo, bo varščino
obdržal prodajalec.
6. Davek na promet nepremičnin in vse
druge dajatve in stroške povezane s to prodajo in prenosom nepremičnine na kupca z
zemljiškoknjižnimi vpisi plača kupec.
SGP Gradbinec Kranj, p.o.
Ob-295
Obrtna zbornica Slovenije je pod št.
006662/0160/00-55/1955 od dne 6. 3. 1995
izdala odločbo, ki se glasi: ROLETARSTVO, Viktor Pesjak, s.p., Javornik 13,
Ravne na Koroškem.
To dejavnost je opravljal pod opravilno
številko 45-371/94 z matično številko obrata 5147272, ko je bila vpisana 25. 11. 1994
pri Ministrstvu za finance Republike Slovenije, Republiška uprava za javne prihodke,
Izpostava Ravne na Koroškem. EMŠO je
2903939500119.
Z dejavnostjo bo prenehal 30. 4. 1996.
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Ob-296
Altas, d.o.o., Domžale, preklicuje zavarovalne police št. 8391970 na firmo ALTAS, d.o.o., Domžale, zavarovano pri
Adriatic, d.d.
Ob-297
DP JATA MESO preklicuje izkaznico o
prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju za
našega bivšega delavca Gorana Kuharja
EMŠO 1107964500021, Krivčeva 13, Stahovica.

Bolčina Jaka, Cankarjeva 84, Nova Gorica, petletno listino po VS, št. AI 25843.
p-7045
Bolčina Vlasta, Cankarjeva 84, Nova Gorica, potni list št. AA 350923. p-7046
Bolčina Zoran, Cankarjeva 84, Nova Gorica, potni list št. AA 035279. p-7043
Budja Ignac, Sovjak 39 a, Videm ob
Ščavnici, potni list št. AA 468075. p-7047
Černi Nevica, Ul. oktobrske revolucije
18 c, Izola, maloobmejno prepustnico, št.
AI 1533. p-7049
Čimžar Marjan, Križevniška 8, Ljubljana, potni list št. AA 930608. s-7189
Čok Daša, Ul. I tankovske brigade 1,
Sežana, potni list št. AA 845995. p-7017
Čok Jadranka, Lokev 39 A, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI 076408.
p-7007
Dominik Brus, Brunov drevred 9, Tolmin, potni list št. AA 055289. p-7095
Drenik Anton, Pot na Černilec 5 a, Leskovec pri Krškem, preklic potnega list, št.
AA 395798, objavljen v UL, št. 54/95.
p-7079
Erat Avgust, Trevenbrietz str. 19, 13439
Berlin, potni list št. AA 32381. p-7115
Erat Stanislava, Trevenbrietz str. 19,
13439 Berlin, potni list št. AA 32379.
p-7116
Erjavec Barbara, Halifax B3M, 118Farnham gate305, Kanada, potni list št. AA
360828, izdala Upravna enota Tržič 14. 9.
1992. p-7004
Filipovič Marko, Obrtniška ul. 12, Kozina, maloobmejno prepustnico, št. AI
103716. p-7118
Goljevšek Marija, Ivana Regenta 2, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
85883. p-7076
Hauptaman Alfonz Miro, Ernst-Barlach
str. 32, 03046 Cottbus, potni list št.
AA008163. p-7132
Herbert Jožef Holer, Jurovski dol 24 a,
Jurovski dol, potni list št. BA 297811, izdala Upravna enota Lenart 21. 12. 1993.
s-7081
Holer Jožef, Ul. Arnolda Tovornika 6,
Maribor, potni list št. BA 283507, izdala
Upravna enota Maribor 24. 11. 1993.
p-7080
Horvat Simon, Pionirska ulica 20, Nožice, potni list št. AA 366131, izdala Upravna
enota Domžale 11. 9. 1992. S-7025
Hoti Musli, Cesta dveh cesarjev
106/L, Ljubljana, potni list št. AA 455920.
s-7064
Hrovatin Drago, Rožna dolina, Cesta
XII/9, Ljubljana, potni list št. AA 463883.
p-7113
Huč Tomaž, Gabrščkova ulica 103, Ljubljana, potni list št. AA 289787. s-7094
Ibrahimagić Damir, Martinja vas 28,
Trebnje, potni list št. AA 718538. s-7038
Idić Darja, Celovška 68, Ljubljana, potni list št. AA 878049. s-7161
Jež Marija, Ul. Roberta Kukovca 32, Maribor, potni list št. BA 295974. p-7035
Jere Aleš, Krivec 1, Ljubljana, potni list
št. BA 378697. s-7179
Keber Primož, Polje c. XXX/24, Ljubljana, potni list št. AA 597545, izdala Upravna enota Ljubljana 1. 12. 1992. s-7163
Kisilak Drago, Matjaševci 45, Kuzma,
potni list št. AA 104730. p-7019

Kisilak Drago, Gornji Petrovci 38/a, Petrovci, potni list št. AA 369018. p-7020
Kolar Gorazd, Brodarjev trg 10, Ljubljana, potni list št. AA 870743. s-7198
Konye Ervin, Hodoš 78, Hodoš, potni
list št. BA 235532. p-7018
Kordeš Urban, Neubergerjeva 16, Ljubljana, potni list št. AA 621304. s-7110
Kosi Zdravko, Masarykova 14, Maribor,
potni list št. AA 546224. p-7048
Kusič Dragana, Jenkova 9, Velenje, potni list št. AA 852088. p-3218
Lebar Slavko, Lesjakova 48 a, Maribor,
potni list št. AA 723729. p-7111
Macura Jovanka, Cesta v Jagodje 2, Izola, potni list št. AA 203185. p-7051
Marenk Rok, Reboljeva 9, Ljubljana,
potni list št. AA 144244. s-7005
Mađarič Predrag, Adamičeva 3 a, Grosuplje, potni list št. BA 198238, izdala
Upravna enota Grosuplje 4. 8. 1993. s-7124
Mlinšek Andrej, Polanškova 21, Ljubljana, potni list št. AA 138046. s-7218
Molan Jože, Prežihova ulica 17, Brežice, potni list št. AA 418616. s-7103
Mrhar Petra, Jamnikarjeva 3, Ljubljana,
potni list št. AA 252722. s-7236
Muhanovič Munib, Hradeckega 78,
Ljubljana, potni list št. BA 520522, izdala
Upravna enota Ljubljana 3. 11. 1995. s-7116
Njegovan Dušan, Šolska ulica 7, Mengeš, potni list št. AA 696892, izdala Upravna enota Domžale 14. 1. 1993. s-7228
Ošlaj Tomaž, Mikloš Kuzmiča 43 a,
Murska Sobota, potni list št. BA 195858.
p-7036
Porenta Jani, Zavoglje 14, Dobrunje, potni list št. BA 443252. s-7043
Reberšak Marjan, Verače 40, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. AA 167895. p-7110
Rimenič Marija, C. ob barju 84, Škofljica, potni list št. AA 529892. s-7184
Rojko Gregor, Negova 38, Sp. Ivanjci,
potni list št. AA 034179. p-7109
Sedovnik Borut, Okrogarjeva 3, Celje,
potni list št. AA 276742. p-7005
Selman Kemal, Brilejeva 9, Ljubljana,
potni list št. AA 304868. s-7140
Silič Marin, Mokrska 47 d, Ljubljana,
potni list št. AC 000714. s-7082
Slapar Damijan, Ul. Franca Rozmana
Staneta 3, Kranj, potni list št. BA 191718,
izdala Upravna enota Kranj 24. 7. 1993.
s-7233
Starešinič Stanko, Kanižarica 33/a, Črnomelj, potni list št. AA 671783. p-7108
Šabič Ajka, Jarška cesta 22, Ljubljana,
potni list št. AA 827497, izdala Upravna
enota Ljubljana 15. 3. 1993. s-7119
Šahmanovič Rasim, Pod vrhom 11, Maribor, potni list št. AA 613633. p-7015
Šmigič Slaviša, Polje, Cesta VI/22, Ljubljana, potni list št. AA 936444. S-7033
Štangelj Srečko, Ulica 21. oktobra 17/B,
Črnomelj, potni list št. AA 54171. p-7077
Šuligoj Marko, Rožna dolina, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
42987. p-7083
Ščuka Dragotina, Volčji grad 32, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
047837. p-7016
Tischer Hijeronim, Volčja Draga 45/a,
Volčja Draga, potni list št. AA 400119. p-7050
Vasle Milan, Partizanska ul. 36, Žalec,
potni list št. BA 163803. p-7082

Amma Leasing d. o. o., Celovška 180,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
272530. s-7158
Bogataj Boštjan, Zasavska cesta 29,
Kranj, preklicuje priglasitveni list z opravilno št. 18-1196/94, izdan 18. 11. 1994.
s-7117
Cirar Zdravko, Grbinska c. 48, Litija, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z napisom AVTOPREVOZNIŠTVO Cirar Zdravko s. p. Grbinska 48, 61270 Litija. s-7068
Gorjup Gabrijelčič Dragomira, Planina
4, Ajdovščina, preklicuje štampiljko prvokotne oblike z vsebino: MEGA Gorjup Gabrijelčič Dragomira s. p., Planina 4, 65270
Ajdovščina. s-7126
In-Time - TNT d. o. o., Celovška 268,
Ljubljana, preklicuje delovno knjižico, izdano na ime Igor Roglevski. s-7095
Kancilja Pavle, Ljubljanska 56, Domžale, preklicuje priglasitveni list z opravilno
št. 06-0530/94, izdan 22. 8. 1994. s-7031
Krašovec, Pavlovičeva 3, Ljubljana, preklicuje štampiljko z napisom KRAŠOVEC
d. o. o. Ljubljana, naročilnice, nalogi za
plačilo, akceptni nalogi. s-7239
Nord American d. d., Ižanska 339, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
322335. s-7241
Pavšelj Slavko, Dobravica 38, Šentjernej, preklicuje obrtno dovoljenje, št.
012404-1328-00-48-1995. s-7142
Porsche Inter Auto, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, preklicuje potrdilo o homologaciji vozila, št. 0106547 za vozilo Audi A8 4,
2 Q, št. šasije WAUZZZ4DZSN009908, izdano dne 27. 6. 1995. s-7139
Weiss Andrej, Rečica ob Savinji 97, Rečica ob Savinji, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 35-0371/94. g-7202

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Bolčina Borja, Cankarjeva 84, Nova Gorica, potni list št. BA 257614. p-7044
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Vencelj Franc, Log pod Mangartom 61,
Log pod Mangrtom, potni list št. AA
522981. p-7069
Vodušek Viktor, Na Boč 41, Zgornje
Poljčane, potni list št. BA 266118. p-7070
Vokal Rosana, Vožarski pot 10, Ljubljana, potni list št. AA 245569. s-7215
Vrenčur Filip, Tomšičeva 17, Velenje,
potni list št. AA 735550. p-7075
Vukalić Klavdija, Kočice 18, Žetale, potni list št. AA 024490. p-7006
Zajc Matevž, Ostrovrharjeva 1, Medvode, potni list št. AA 305126. s-7042
Zarič Suvajac Petra, Kristanova ul. 6,
Ljubljana, potni list št. BA 375843, izdala
Upravna enota Ljubljana 27. 6. 1994. s-7125

Bobnar Marjan, Moste 45 c, Komenda,
izpis iz spričeval za I., II., letnik Srednje
kovinarske in usnjarske šole v Domžalah.
s-7231
Bogovčič Mirko, Slovenska vas 12, Jesenice na Dolenjskem, spričevalo 8. razreda, izdano leta 1964. g-7089
Boh Andrej, Vojkova cesta 91, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, ŠT. 129886,
s-135466, izdal MSNZ Ljubljana. s-7134
Boita Ivana, C. Rad. čete 57, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19. 155,
izdala Upravna enota Domžale. s-7027
Bokan Anton, Sveti Jurij 76, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 32175. p-7092
Bole V., Cesta na Markovec 16, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 39540. g-7155
Bolta Borut, Sneberska 96 a, Ljubljana,
spričevala l., 2. in 3. letnika, izdal Izobraževalni center Litostroj v Ljubljani. s-7162
Bolčina Barbara, Adamičeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1003040, št. reg. 180846. s-7194
Bratina Bojan, Ulica Toneta Tomšiča 8
A, Ilirska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Gradbene tehniške šole v Ljubljani,
izdano leta 1978. s-7006
Bračun Anton, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1965. s-7026
Brečko Alojz, Turno 24, Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. AB. p-7064
Brečko Stanka, Prešna Loka 3, Sevnica,
zaključno spričevalo, izdano leta 1976.
g-7153
Celjar Martinčič Ana, Ul. Pohorskega bataljona 211, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 143604. s-7112
Colja Danjel, Štanjel 102, Štanjel, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 13531. p-7099
Čeh Bogomir, J. Pahorja 4, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 812. p-7125
Čelik Jernej, Koroška cesta 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
809846, št. reg. 40505, izdala UE Kranj.
s-7056
Černe Marta, Nika Šturma 2, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4827.
Češarek Franc, Šeškova ulica 29, Ribnica,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika PKUGŠ Domžale. p-7098
Čosić Miro, Trg Prešernovih brigad 10,
Kranj,
zavarovalno
polico,
št.
S20-010305019/261877. g-7206
Debevec Robert, Javorniška 10, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
11852. p-7124
Dimitrijevič Dario, Vrečkova ulica 7,
Kranj, zavarovalno polico, št. 0310061. s-7176
Djokić Sabina, Rusjanov trg 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 012147,
izdal LPP. s-7129
Djokič Jasmina, Rusjanov trg 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 012146,
izdal LPP. s-7128
Dmitrašinovič Dušan, Podjavorškova 11,
Celje, delovno knjižico. p-7031
Dobrun Mateja, Prušnikova ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 160731, S 613303, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-7115
Dominik Brus, Brunov drevored 9, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 000156537.
p-7094

Dražovič Nina, Preglov trg 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9838,
izdal LPP. s-7235
Drobnič Tatjana, Reber pri Škofljici 12,
Škofljica, dijaško mesečno vozovnico, št.
3599, izdal LPP-primestna vožnja. s-7118
Dugonjić Jelenko, Maslovare, Kotor Varoš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S600955, št. reg 37838. s-7040
Dugonjič Jelenko, Trg Prešernove brigade 6, Kranj, osebno izkaznico za tujce, št.
1314. s-7041
Dupor Natalija, Pokopališka 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 22101,
izdal LPP. s-7114
Fajt Srečko, Klanec 5, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 000243001, izdala UE Tolmin. p-7024
Filipič Matjaž, Frejerjeva 36, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14695, izdal LPP. s-7123
Filipovič Kristina, Kom. Staneta 32,
Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št.
869, 10737, izdal LPP. s-7232
Frece Alojz, Kozje 145, Kozje, zavarovalno polico, št. 0299664. g-7147
Furlan Andrej, Vogrsko 42 a, Volčja
Draga, potrdilo o znanju CPP, Izdala UE
Nova Gorica. p-7025
Gaber Stanko, Brezje 31/a, Brezje, delovno knjižico, št. 725314/2498/63. g-7017
Gerzić Zijad, Preglov trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 134362.
s-7145
Geč Olga, Kocljeva ulica 12 c, Murska
Sobota, indeks Ekonomske fakultete v Ljubljani. s-7141
Golmajer Alenka, Gorazdova 17, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8677.
s-7034
Golob Tomaž, Pokopališka ulica 1, Ljubljana, delovno knjižico. s-7227
Gorenc Miha, Kunaverjeva 66, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 640.
s-7187
Govedarica Dragan, Kržišnikova 2,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
15059. s-7046
Groboljšek Borut, Senožeti 1 a, Zagorje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17581.
s-7191
Hamler Jože, Orehovski vrh 3, Gornja
Radgona, delovno knjižico. p-7037
Horjak Anita, Stanetova 38, Celje, zdravniško spričevalo, št. 2200. p-7067
Horn Barbara, Boreci 46/c, Križevci, potrdilo o znanju CPP, št. 1674. p-7029
Horvat Solva, Rucmanci 10, Tomaž, zaključno spričevalo, izdano leta 1995. p-7097
Hočevar Klemen, Ježa 18, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 18166. s-7167
Hočevar Olga, Na peči 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93451, izdal
MSNZ Ljubljana, št. S 894493. s-7028
Hribernik Manuela, Sp. Bitnje 52, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S4882, reg. št. 39218, izdala UE Kranj.
g-7171
Ignjac Marija, Puconci 353, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 25688. p-7105
Ilić Ilijan, Nussdorferjeva 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32578. s-7106
Ivačič Janez, Krivec 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 111133.
s-7062

Druge listine
Abram Cvetko, Mrzla Planina 20, Zabukovje, diplomo. p-7129
Ambrož Andreja, Gornji Rudnik I/13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9083. s-7108
Arko Drago, Pečica 34, Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 13176,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-7078
Arnuš Franc, Nova vas pri Ptuju 27/e,
Ptuj, delovno knjižico, št. 16736. p-7012
Banfi Marjan, Črešnjevci 110, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 775. p-7030
Banjac Peter, Banja Luka, diplomo Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdana leta
1975. s-7060
Batič Julijana, Vitovlje 44, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-7102
Baša Mitja, Saksida 16, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. A. p-7021
Bekčić Ivan, Ulica Vide Janežičeve 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 131693, S 892984, izdal MSNZ Ljubljana. s-7030
Belič Jasmina, Brodarjev trg 14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11497.
s-7188
Bencetić Miran, Prekomorskih brigad 1,
Izola, delovno knjižico. p-7057
Benčič David, Hrpelje, Industrijska 6,
Kozina, zaključno spričevalo in mature
Poklicne kovinarske avtomehanične šole v
Kopru, šolsko leto 1980/81. p-7062
Bergant Jernej, Kosančeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 49173, št. S 515398, izdala UE Ljubljana. s-7021
Bernard Zvonko, Zg. Rute 65, Gozd Martuljek, vozniško dovoljenje, št. 1022477.
g-7164
Bevc Kristina, Pilštanj 28, Lesično, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15680. p-7106
Bešlič Marko, Brilejeva ulica 6, Ljubljana, diplomo Srednje šole za elektroniko, izdana leta 1990. s-7090
Biščan Zdravko, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 184576, izdal MSNZ Ljubljana.
s-7130
Blažević Anto, CEsta v Rastke 60, Ljubno ob Savinji, zavarovalno polico, št.
181857. p-7027
Bobnar Marjan, Moste 45 c, Komenda,
izpis iz spričeval za 8. razred Osnovne šole
Komenda Moste. s-7230
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Jagodic Vinko, Karantanska 18, Domžale, vozniško dovoljenje kat. ABCEFGH, št.
26. 006, izdala Upravna enota Domžale.
s-7133
Jakič Rok, Moškričeva 27, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 32897. s-7080
Jakšič Sandra, Titova 41, Jesenice, spričevalo 1. letnika Družboslovne šole. g-7011
Jamšek Tomaž, Kidričeva 14, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9354.
p-7060
Jan Matjaž, Topniška 35 b, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6074. s-7081
Janečič Alojzija, Skrovnik 5/a, Tržišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3522,
izdala UE SEvnica. p-7096
Jančar Gregor, Povšetova 20, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11352.
s-7223
Jasnič Dejan, Švabičeva 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2734. s-7177
Jelen Aleš, Gotovlje 81, Petrovče, listino. p-7073
Jeraj janez, Zg. Bitnje 207, Žabnica, vozovnico, št. 486945. g-7009
Jeram Štefka, Podgora 1, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16110.
s-7052
Jerman Mateja, Vrbljene 34, Ig, dijaško
mesečno vozovnico, št. 21593. s-7221
Jovanovič Igor, Špikova 1, Kranj, maturitetno spričevalo PŠ Kranj. g-7200
Juras Janja, Cesta pod strmco 12, Log
pri Brezovici, spričevalo II. letnika Šole za
oblikovanje, izdano leta 1979 na ime Brajić
Janja. s-7244
Jusić Remzo, Tomišelj 57 c, Ig, zavarovalno polico, št. 0237908 in zeleno karto
0206308. s-7097
Kabaj Herman, Šlovrenc 65, Dobrovo,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole v Mariboru, šolsko leto 78/79. p-7022
Kabaj Herman, Šlovrenc 4, Dobrovo,
spričevalo 4. letnika Kmetijske šole v Mariboru. p-7023
Kalan Andraž, Dobravska 12, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 3500343. g-7012
Kardoš Boštjan, Polana 18/b, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 30308. p-7090
Kastelic Anica, Staje 4, Ig, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole
v Ljubljani - babiška šola, izdano leta 1981.
s-7039
Kavčič Magda, Na klancu 21, Vrhnika,
indeks Višje upravne šole št. 9691, izdan v
Ljubljani. s-7136
Kazazić Irena, Trebinjska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
180674. s-7109
Kebler Franc, Pot za krajem 16, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehanične šole v Škofji Loki, izdano leta
1977. s-7048
Kemperle Jaka, Dvorška vas 32/A, Begunje, vozovnico, št. 921755, izdal Alpetour Škofja Loka. g-7168
Kerin Uroš, Pot na Fužine 47, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33024. s-7213
Kersnič Slavko, Nemška vas 8, Ribnica,
maturitetno spričevalo, izdal šolski center
za kovinsko stroko v Novem mestu, šolsko
leto 70/71. s-7217
Klavs Ivanka, Vojkova cesta 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
767730, št. reg. 172316. s-7036

Klep Branko, Jamova cesta 40, Ljubljana, diplomo Srednje šole tiska in papirja v
Ljubljani, izdana leta 1985. s-7055
Knez Ida, Pohorska 45, Vuzenica, spričevalo o končani OŠ. p-7107
Knuplež Ana, Trstenjakova 12, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19836, izdala UE Ptuj. g-7091
Kobal Boris, Kolodvorska 22 s, Pivka,
zavarovalno polico, št. 0338619. g-7085
Kocman Jožef, Jerova vas 14, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1836,
izdala Upravna enota Grosuplje. s-7029
Kodermac Anton, Tržaška cesta 51 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 612800, št. reg. 76242. s-7219
Kodrič Meri, Cesta prekomorskih brigad
10, Šempeter, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 143/82, izdano na ime Šabič Merina.
g-7201
Kolarič Bojana, Slovenja vas 58, Ptuj,
spričevalo Srednje Agroživilske šole, izdano leta 1994, na ime Mlakar Bojana.
g-7077
Kolenko Igor, Dolga vas 26/a, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8872.
p-7119
Koletič Koni, Tomšičeva 10, Lendava,
spričevalo 1. letnika Ekonomsko pedagoške
usmeritve v Lendavi, šolsko leto 1990/91.
g-7173
Končina Andrej, Velika štanga 17,
Šmartno/Litija, dijaško mesečno vozovnico, št. 3134. s-7180
Kordeš Urban, Neubergerjeva 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16971. s-7111
Korent Frančiška, Radlje ob Dravi, Radlje, spričevalo. P-7008
Koritnik Tadej, Nove ložine 8, Stara Cerkev, zaključno spričevalo. g-7170
Korošec Benjamin, Cesta 14. divizije 9,
Ptuj, potrdilo o znanju CPP, št. 8913. g-7014
Kostanjšek Anton, Vrenska gorca 32,
Buče, zavarovalno polico, št. 163843.
g-7172
Kovač Franc, Bodonci 56, Bodonci, vozniško dovoljenje, št. 30119. p-7089
Kovač Mateja, Kajuhova 11, Kidričevo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34088.
p-7112
Kovač Silvestra, Letuš 89, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje. p-7121
Kovač Simona, Židovska steza 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5043.
s-7035
Kovačič Nataša, Murščak 27/A, Radenci, vozniško dovoljenje. p-7122
Kozina Maja, Brinje 19, Dol pri Ljubljani, dijaško mesečno vozovnico, št. 22892.
s-7193
Kočar Alenka, Vodnikova cesta 96 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 173521, S 974486, izdal MSNZ Ljubljana. s-7113
Kočevar Vladimir Pavel, Na rebri 14,
Celje, listino, št. 16643. p-7034
Kržan Ivan, Mali vrh 9/B, Globoko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13962.
p-7059
Krže Aleša, Zupančičeva 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23355, izdal
LPP. s-7131
Kralj Frančišek, Dol pri Pristavi 1, Pristava, vozniško dovoljenje, št. 7782. p-7010

Kralj Lado, Mala vas pri Grosupljem 36,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5048. g-7148
Krašovec Karmen, Kopališka 1, Izola,
spričevalo Ekonomske srednje šole Koper.
g-7004
Krese Tamara, Bač 150, Knežak, spričevalo o zaključnem izpitu. g-7152
Križanovski Vasilij, Volče 97, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 192383. p-7101
Kristovič Robert, Pacinje 8/b, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27904.
g-7010
Krištof Simona, Puhova ulica 9, Ljubljana, delovno knjižico. s-7050
Kuhar Anica, Cesta na Polju 6, Vrhnika,
zavarovalno polico št. 0258722, izdala
Zavarovalna družba Adriatic. s-7121
Kuralt Marija, Žabnica 39, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 523102,
reg. št. 33992, izdala UE Kranj. g-7154
Kutić Branka, Šared 23/B, Izola, potrdilo o zaključnem izpitu, šolsko leto
1991/1992. p-7013
Lah Aleksander, Rogozniška c. 26, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29162,
izdala UE Ptuj. g-7204
Lah Jaka, Kunaverjeva 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11599, izdal
LPP. s-7135
Leben Branka, Bidovčeva 8, Koper, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št.
1808 z dne 20. 3. 1987. g-7083
Lebič Roman, Šentjungert 20, Šmartno v
Rožni dolini, spričevalo srednje šole v
Velenju. g-7178
Lekše jernej, Savinjska c. 18, Mozirje,
zavarovalno polico, št. 111939. p-7071
Lipičar Miroslav, Pod Lazami 10, Šempeter, maturitetno spričevalo Srednje tehniške šole v Ljubljani, št. 110, izdano leta
1971. p-7100
Lisjak Judita, Ljubeljska ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2715. s-7067
Logar Bojana, Martinjak 67, Cerknica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9137.
s-7197
Lozar Dorica, Orehovlje19, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B. p-7086
Macarol Veronika, Križ 173, Sežana, listino. p-7126
Majcen Irena, V Murglah 191, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5629.
s-7099
Makovec Verica, Bevkova 9, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6982.
g-7174
Manfreda Martina, Puntarjeva 19, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 29475,
izdala UE Koper. g-7205
Marguč Aleš, Smrtnikova 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33148.
s-7237
Martinčič Aleš, Koprivnik 8, Sovodenj,
vozovnico. p-7074
Marušič Ingrid, Miren 225, Miren, diplomo Srednje šole naravoslovne šole v Novi Gorici, št. 335. p-7104
Matoh Jožko, Prisojna pot 10, Mirna peč,
spričevalo 3. letnika Agroživilske šole v
Ljubljani, izdano leta 1995. s-7037
Maček Matjaž, Kotnikova 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567352, št. reg. 71148. s-7166
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Mehtsun Marko, Školibrova ulica 6, Ormož, dijaško mesečno vozovnico, št. 28236.
s-7104
Mejak Danila, Vrtojbenska 17, Šempeter, delovno knjižico. p-7041
Merc Andrej, Trdobojci 19, Zgornji Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 16187. g-7150
Merhar Mateja, Prigorica 91, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6249.
s-7058
Mikalič Urška, Podlubnik 319, Škofja
Loka, vozovnico, št. 448696, izdal Alpetour
Škofja Loka. g-7207
Mikuletič Andrej, Pod Ostrim vrhom 5,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1729. p-7114
Milej Radmila, Pšajnovica 7, Laze v Tuhinju, dijaško izkaznico, št. 0500743. g-7013
Mirosavljevič Mišo, Zvornik, spričevalo
o konačni šoli za voznike motornih vozil,
št. 4156, leta 1978, izdal Izobraževalni center za tehniške stroke Novomesto. s-7224
Misimi Abdilčerim, Trg svobode 24, Trbovlje, zavarovalno polico, št. 0334898.
s-7238
Mislej Božena, 9. korpusa 23, Izola, spričevalo 1. letnika GŠC v Izoli, šolsko leto
76/77, na ime Čehovin Božena. g-7146
Mivšek Petra, Ivana Regenta 6, Nova
Gorica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 680/10-76. g-7160
Mlinarič Zdravko, Sovjak 116, Videm
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12154. p-7028
Močič Slavko, Vojkova 17, Ljubljana,
spričevalo šole za poklicne voznike na Ježici, izdano leta 1987. s-7195
Musec Mojca, Poljska pot 9 A, Logatec,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole v
Ljubljani, izdano leta 1993. s-7210
Nagelj Jože, Dol. Mokro polje 19, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
29456, izdala UE Novo mesto. g-7144
Nartnik Boštjan, Pot na Gornje polje 8,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 159708. s-7211
Naumoski Milovan, Titova 6, Radeče,
vozniško dovoljenje, št. 10637. p-7093
Nedelko Renato, Kerenčičeva 11, Gornja Radgona, delovno knjižico. p-7091
Nemec Barbara, Ob Savi 38, Ljubljana,
indeks Fakultete za družbene vede v Ljubljani št. 10837. s-7122
Nikolić Jožefa, Hafnerjeva ulica 4 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 244916, št. reg. 86267. s-7138
Njegovan Dušan, Šolska 7, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 28. 232, izdala
Upravna enota Domžale. s-7229
Nose Jožef, Bučarjeva ulica 4, Škofljica,
zavarovalno polico, št. 0191440. s-7143
Novak Ivan, Golniška cesta 62, Kranj,
vozovnico, št. 453544, izdal Alpetour Škofja Loka. g-7018
Nusdorfer Miloš, Polževa 13 c, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 18441, izdala UE Ajdovščina. g-7015
Oblak Franc, Žirovski vrh 15, Gorenja
vas, zavarovalno polico, št. 0224498. g-7165
Oblak I., Ivana Suliča 16, Šempeter, delovno knjižico. p-7072
Ogulin Andreja, Cesta na Vrhovce 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 970186, št. reg. 143498. s-7066

Oplotnik Frančišek, Šercerjeva 6, Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
7646, izdala UE Laško. p-7084
Orel Nina, Smrtnikova ulica 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 15788.
s-7212
Ovčar Judita, Skapinova 8, Celje, delovno knjižico. g-7092
Ovčar Rado, Kajuhova 4, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8975. p-7088
Ozmec Ignac, Melinci 104/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 22695. p-7038
Ošlaj Tomaž, Mikloša Kuzmiča 43/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
21581. p-7039
Pahor Daša, Cesta 8. maja 16, Log pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
10934. s-7137
Pajalić Nevzeta, Potočnikova ulica,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole za farmacijo in zdravstvo v
Ljubljani. s-7001
Pavc Mojca, Tometova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
157133. s-7159
Pavlič Miran, Šentjernej, vozniško dovoljenje, št. 30631. g-7169
Pavlič Tanja, Gornji Maharovec 14,
Šentjernej, dijaško mesečno vozovnico, št.
15833. s-7190
Pengov Nina, Beričevo 8 a, Dol pri Ljubljani, dijaško mesečno vozovnico, št. 13736.
s-7222
Perko Mateja, Gogalova ulica 4, Kranj,
indeks Srednje elektro in strojne šole v Kranju, izdan na ime Kalan Mateja. s-7225
Petrovič Irena, Brodarjev trg 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
43888, št. reg 11890. s-7102
Petrovčič Srečko, 9. korpus 84, Solkan,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. p-7058
Pešić Milan, Frankovo naselje 43, Škofja Loka, dijaško mesečno vozovnico, št.
4989. s-7079
Pečar Nina, Graden 2, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 26938. s-7057
Pečnik Primož, Brodarjev trg 4, Ljubljana, delovno knjižico. s-7053
Pihler Srečko, Arbajterjeva 3, Ptuj, delovno knjižico, št. 14195. p-7042
Pintarič Ivan Valter, Rogašovci 21, Rogašovci, vozniško dovoljenje, št. 31357.
p-7068
Pirjavec Mržek Vesna, Orlek 38 a, Sežana, zavarovalno polico, št. 0273763. g-7071
Pirnat Radoslav, Ulica prvoborcev 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 86111. s-7243
Planinc Petra, Prapreče 15, Trbovlje,
spričevalo. g-7073
Plestenjak Roman, Črni vrh 30, Polhov
Gradec, službeno izkaznico, št. 1079. s-7063
Požar Polona, Ljubljanska cesta 22 A,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8063. g-7087
Podržaj Alan, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1994. s-7054
Pongrac Bojan, Levčeva 15, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26779. s-7044
Popovič Dragan, Gradišče 7, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12771. g-7007

Potočnik Anica, Na otoku 11, Celje, vozniško dovoljenje, št. 844. p-7033
Potočnik Peter, Obrež 129, Središče ob
Dravi, spričevalo o končanem 8. razredu
OŠ Stanko Vraz Ormož, šolsko leto 92/93.
p-7063
Povše Sonja, Kandijska 49, Novo mesto,
diplomo, št. 519 Gimnazije in ekonomske
srednje šole Brežice. g-7020
Primon Luka, Glinškova ploščad 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14003.
s-7107
Pucko Peter, Bugojina 10, Bugojina,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje kmetijske šole Rakičan, izdana leta 1978. s-7003
Rahne Petra, Šinkov turn 39, Vodice,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1765.
s-7101
Rajh Sašo, Na korošci 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 683. s-7240
Ramovš Klemen, Št. Jurij 73, Grosuplje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2964. s-7203
Raspor Zvone, Rozmanova 24, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico. g-7086
Rebernik Alojzija, Arnače 10, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 08585.
p-7003
Robavs Robert, Stožice 42 A, Ljubljana,
delovno knjižico. s-7061
Robič Stanislav, Tavčarjeva 17a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B. g-7072
Rolih Miha, Vel. Brusnice 99, Brusnice,
zaključno spričevalo poklicne lesne šole v
Sevnici, izdano leta 1971. p-7053
Rozman Marta, C. Cirila Tavčarja 1 B,
Jesenice, vozniško dovoljenje. g-7209
Rupič Nikolaj, Petrovičeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 163045. s-7181
Sadar Gašper, Na herši 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26552, izdal
LPP. s-7132
Sedovnik Borut, Okrogarjeva 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
902781. p-7120
Seničar M., Gabrje 4, Blagovica, dijaško
mesečno vozovnico, št. 501070. g-7093
Sever Ivan, St. Dvor 17, Radeče, delovno knjižico. p-7009
Silič Marin, Mokrška ulica 47 D, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
543243, št. reg. 37997. s-7185
Slabe Monika, Vrhovci c. V 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20967.
s-7045
Sluga Marija, Kurirska pot 20, Cerklje
na Gorenjskem, delovno knjižico. s-7214
Sodin Barbara, Skaletova 7 A, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 31204. p-7065
Spacal Martina, Kostanjevica na Krasu
59, Kostanjevica, vozniško dovoljenje, kat.
B. p-7130
Stane Renata, Trg svobode 5, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8723,
izdala UE Ravne. p-7117
Starovašnik Mitja, Na zelenici 14, Celje,
spričevalo Gimnazije. p-7066
Sterle Toni, Dolinška cesta 48/E, Koper,
zavarovalno polico, št. 0276557. g-7016
Stibrič Andrej, Paderšičeva 19, Novo
mesto, zavarovalno polico. g-7182
Stojčevski Mire, Selanova ulica 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 139316. s-7049
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Strniša Helena, Tekstilna 16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 360521,
št. reg 13839, izdala UE Kranj. g-7074
Sušnik Saško, Cesta treh talcev 28/b,
Kamnik, spričevalo 8. razreda OŠ Štanjel,
šolsko leto 1990/91. g-7199
Šabić Ajka, Jarška cesta 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 177493,
S 930705, izdal MSNZ Ljubljana. s-7120
Šabić Nermin, Bosanska Krupa, zaključno spričevalo Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
s-7069
Šafarič Jože, Cvetkova 16, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 11206. p-7128
Šarić Bečo, Krimska 17, Ljubljana, potrdilo o opravljenem tečaju za natakarja, izdano leta 1981. s-7157
Šatur Slavica, Vuhred 63, Vuhred, spričevalo 1. letnika Srednje Vzgojiteljske šole
v Mariboru, šolsko leto 71/72, na ime Valenti Slavica. g-7078
Šemrov Aleš, Zvirče 15, Tržič, izkaznico za reševalca iz vode, št. 385, izdalo
Ministrstvo za šolstvo in šport. g-7149
Šemrov Aleš, Zvirče 15, Tržič, vozniško
dovoljenje - inštruktorsko. p-7061
Šilc Dominika, Zamostec 48, Sodražica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17044.
s-7076
Škafar Vlado, Rašiška ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
933533, št. reg. 144875. s-7186
Šlibar Aleš, Temniška 16, Naklo, delovno knjižico. g-7008
Šobat Nikola, Pod lipami 60, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13495.
s-7242
Špacapan Barbara, Krožna cesta 56, Koper, diplomo, št. 37 Srednje italijanske šole
v Kopru. g-7151
Špende Franc, Cvetlična ulica 17, Nazarje, spričevalo 1., 2., 3. letnika, zaključno
in pomočniško spričevalo Poklicne čevljarske šole v Žireh. s-7002
Štembergar Breda, Ul. Toneta Tomšiča
10, Ilirska Bistrica, indeks Akademije zaglasbo v Ljubljani. s-7075
Štembergar Breda, Poljanska 26, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28893.
s-7100
Štucin Zmago, Hum 30 A, Kojsko, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov,
št. 02/13-1381/77. p-7103

Šubic Matej, Tržna 3, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 12791. s-7175
Šumandl Anita, Rožna dolina, Vipavska
10, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGF. p-7087
Tajnšek Viktor, Novo naselje 20, Gornji
grad, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 5781.
p-7052
Tement Franc, Slovenja vas 15, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 25392.
g-7183
Testen Tina, Pod gozdom VIII/4, Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št. 1445,
izdal LPP. s-7032
Tischer Hijeronim, Volčja Draga 45/a,
Volčja Draga, certifikat ADR, št. 004981,
izdal MNZ. p-7056
Tišma Božo, Gortanova 14, Nova Gorica, službeno izkaznico, št. 0506091. g-7156
Tišma Božo, Gortanova 14, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-7085
Tomažin Jože, Tenuše 30 a, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4221, izdala UE Krško. p-7123
Tomac Anamarija, Povšetova 89, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36214,
izdal LPP. s-7234
Tome Stanko, Prušnikova 34, Ljubljana,
vozovnico, št. 1818 - s 100 procentnim popustom. s-7047
Tomšič Sebastjan, Drenoov grič 129,
Vrhnika, zavarovalno polico, št. 0267905.
s-7105
Topič Uroš, Metoda Mikuža 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4540,
izdal LPP. s-7059
Turk Miroslav, Sp. Rečica 94, Laško,
listino. p-7055
Tušar Žaro, Kraigherjeva c. 8/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24590. p-7001
Urbančič Alenka, Puconci 83, Puconci,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6114. s-7096
Urbiha Viljem, Žeje 3, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE Postojna. p-7026
Uršič Bruno, Med ogradami 23/A, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
p-7040
Uzejrović A., Kokrški breg 1/A, Kranj,
zaključno spričevalo Poklicne mehaničnešole, šolsko leto 1976/77. g-7019
Vedlin Rene, Mestni trg 15, Slovenske
Konjice, spričevalo. g-7084

Velkavrh Klemen, Cesta na postajo 10,
Brezovica, dijaško mesečno vozovnico, št.
848, izdal LPP. s-7127
Vencelj Martin, Trebnje 24, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9451, izdala Občina Trebnje. s-7226
Voglar Ana - Marija, Grdaišče 15 c, Vrhnika, spričevalo 8. razreda OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki, izdano leta 1991. s-7088
Voglar Stanislav, Negova 95, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11370. p-7127
Volavšek Matej, Žlebe 1 P, Medvode,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šolev Ljubljani. s-7065
Volavč Prijatelj Jasmina, Stresova, Kobarid, vozniško dovoljenje. p-7054
Volčjak Špela, Frankovo naselje 73,
Škofja Loka, dijaško mesečno vozovnico,
št. 12265. s-7220
Vrščaj Stanko, Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, delovno knjižico. s-7051
Vrčon Danilo, Podbrežna 13, Koper,
vozniško dovoljenje. g-7216
Zakrajšek Jasmina, Jenkova c. 21, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18844. p-7002
Zanjkovič Petra, Razkrižje 45, Ljutomer,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26231. s-7192
Zelenjak Franc, Senešci 79, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3783. g-7208
Zorzut Marjetka, Hruševje 13, Hruševje,
vozniško dovoljenje, kat. B. p-7014
Žagar Boris, Pugljeva ulica 9, Ljubljana,
delovno knjižico. s-7022
Žagar Boris, Pugljeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1014668, št. reg. 138930. s-7023
Žagar Boris, Pugljeva ulica 9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1976.
s-7024
Žebovec Urh, Glinškova ploščad 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38838.
s-7070
Železnik Marjeta, Selo 41, Zagorje, spričevalo 3. letnika Gostinske šole v Zagorju,
letnik 1981. p-7011
Žnidaršič Katja, Ul. T. Čečeve 5, Celje,
delovno knjižico. p-7032
Žnidaršič Milko, P. Skalarja 18, Anhovo, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. p-7131
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