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R E P U B L I K E S L O V E N I J E
Številka 12

Razglasni del z dne 29. februarja 1996
KOPER

Sodni register
NOVA GORICA
Rg-21479
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01052 z dne 23. 8. 1995, pri
subjektu vpisa MODING, trgovina in storitve, d.o.o., Nova Gorica, Ul. bratov Hvalič 92, pod vložno št. 1/02215/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo dejavnosti, vstop in izstop
družbenikov, spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št. 5578361
Osnovni kapital: 1,616.604 SIT
Ustanoviteljici: Ferček Jasmina, izstopila 20. 5. 1994 in Ferček Tatjana, Nova Gorica, Ul. bratov Hvalič 92, vstopila 20. 5.
1994, vložek 1,616.604 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Ferček Jasmina, razrešena 20. 5. 1994,
direktorica Ferček Tatjana, imenovana 20.
5. 1994, Nova Gorica, Ul. bratov Hvalič 92,
zastopa brez omejitev.
Dejavnost družbe se razširi na: komisijski, zastopniški in posredniški posli v prometu blaga in storitev, prodaja neživilskih
izdelkov na drobno od vrat do vrat ter po
pošti.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
CELJE
Srg 1002/94
Rg-31791
Okrožno sodišče v Celju je v registrski
zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep.
Družba EPM, podjetje za proizvodnjo,
projektiranje in storitve, d.o.o., Velenje,
preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer: Meža Boštjan in Meža Jožica, oba Velenje,
Koroška 28/a, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 15. 12.
1995.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 10. 1. 1996

Srg 931/95
Rg-27735
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba INFO-PRADE, računalniški inženiring, Koper, d.o.o., ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/4127/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 20. 10. 1995.
Ustanovitelj Kavčič Peter iz Kopra, Prade, Cesta XIV št. 5, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 12. 1995

LJUBLJANA
Srg 3834/94
Rg-289
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
FIN. PLUS, družba za organizacijske
ekonomske in knjigovodske storitve, sedež: Ljubljana, Resljeva 1, reg. št. vl. 1/
7174/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 20. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Nevenka Drganc, Resljeva 1, Ljubljana in Izidora Kastelic, Ljubljana, Spodnji Rudnik I/23, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom vsaka po 1.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici, vsaki po 1.000 SIT.
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.
Temeljno sodišče v Ljubljani
enota v Ljubljani
dne 11. 11. 1994
Srg 6791/94
Rg-290
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba ADRIANA TOUR, turistične
storitve, trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o.,

Leto VI
Ljubljana, reg. št. vl. 1/11725/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 13. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Mojca Kraševec, Pokopališka 45, Ljubljana in Niko Miljas, Zvekovica, Cavtat, R Hrvatska, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh stroškov, povezanih s prenehanjem družbe, prenese na ustanovitelja, vsakemu ena polovica.
Srg 6787/94
Rg-291
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba PLESK, Kidričeva 106, Trzin,
Mengeš, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 25. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Mateja Tomažič, Kidričeva 100, Trzin, z ustanovitvenim kapitalom 185.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju vseh stroškov, povezanih s prenehanjem družbe, prenese na ustanoviteljico.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb 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 sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
Oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 15. 2. 1995
Srg 4365/94
Rg-292
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
KLIMA, podjetje za klimatizacijo,
d.o.o., Ljubljana, Bratov Učakar 74, reg.
št. vl. 1/16515/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 14. 4.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Žumer Niko, Trnje 12,
Železniki in Usenik Gojimir, Bratov Učakar
74, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na oba ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
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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

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, d.d.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb 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 sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
dne 13. 10. 1995

Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Stanislav Kragelj, Apihova 22, Ljubljana, 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 Stanislava Kragelja.
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
dne 8. 12. 1995

Srg 8853/94
Rg-293
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba SORICA, Ljubljana, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 14. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Bavdek Ognjen, Dražgoška 3, Kranj, Marija Bogataj, Cesta na
Brdo 141, Ljubljana, Drago Marolt, Berčičeva 7b, Ljubljana, Jože Kirm, Cesta na
Brdo 36, Ljubljana in Leopoldina Breznik,
Bijedičeva 8, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzamejo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
sorazmerno z njihovim deležem in osnovnim kapitalom.
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
dne 10. 7. 1995
Srg 18756/94
Rg-294
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SCT - strojni park, d.o.o., Mengeš, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je SCT, d.d., Slovenska 56,
Ljubljana, 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, d.d., Ljubljana.
Srg 18759/94
Rg-295
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SCT - Vzdrževanje strojev in vozil,
d.o.o., Mengeš, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je SCT, d.d., Slovenska 56,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom

Srg 8823/94
Rg-296
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba
STOMATOPROTETIKA,
d.o.o., Dražgoška 34, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/12996/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Marko Kuliš, Prušnikova
6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Marka Kuliš, Prušnikova 6, Ljubljana.
Srg 8766/94
Rg-297
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ROTES, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Logatec, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Doles Jože, Tovarniška
12/D, Logatec, 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
Doles Jožeta, Tovarniška 12/D, Logatec.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb 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 sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
dne 7. 12. 1995
Srg 14313/94
Rg-298
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba S.D., d.o.o., Restavracija Acapulco, Vodnikova 155, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/18908/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 7.
1994.

Srg 8024/94
Rg-299
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba O.M.D.B., družba za informacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Glavarjeva 45, reg. št. vl. 1/14636/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Dean Beović, Skrbniškova 23, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Deana Beović.
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
dne 5. 1. 1996
Srg 13247/94
R g-300
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba 3 TRI DESIGN, industrijsko
oblikovanje, d.o.o., Sedejeva 3, Ljubljana, reg. št. vl. 1/16990/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Andrej Ule, Sedejeva 3,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.640
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.640 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Andreja Ule.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
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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
dne 9. 1. 1996

SKD EVROSTIL, trgovsko podjetje
Ljubljana, d.o.o., Slovenčeva 24, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 12. 1994.
Družba ima urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelji so Vida Kmetič, Maroltova
1, Ljubljana, Hilda Doblekar, Puhova 7,
Ljubljana ter pokojni Marjan Seršen, po
njem dedinja Vesna Lotrič, Belca 19/G,
Mojstrana, z ustanovitvenim kapitalom
100.200 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.200 SIT prenese v celoti na ustanovitelje.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
dne 16. 1. 1996

zel družbenik Petančič Rastko, Rusjanov trg
8, Ljubljana.
Zoper sklep je dopustna pritožba v osmih dneh po prejemu sklepa, ki se vloži pri
tem sodišču. O pritožbi odloča pristojno sodišče druge stopnje.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 9. 1. 1996

Srg 03682/94
Rg-301
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba GEORA, podjetje za opravljanje finančno-računovodskih storitev,
d.o.o., Dimičeva 16, Ljubljana, reg. št. vl.
1/20806/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 6. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Inštitut za geologijo,
geotehniko in geofiziko, p.o., z ustanovitvenim kapitalom 500.000 SIT, Podjetje za
geotehnična dela, p.o., z ustanovitvenim kapitalom 500.000 SIT in Podjetje za strojno
proizvodnjo in vzdrževanje, z ustanovitvenim kapitalom 500.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
500.000 SIT SIT prenese v celoti na ustanovitelje Inštitut za geologijo, geotehniko in
geofiziko, p.o., Dimičeva 14, Ljubljana,
Podjetje za geotehnična dela, p.o., Letališka
27, Ljubljana in Podjetje za strojno
proizvodnjo in vzdrževanje, Letališka 27,
Ljubljana.
Srg 08034/94
Rg-302
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba CLOSS, podjetje za storitve s
področja laboratorijske diagnostike in
kozmetike, Korytkova 22, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/10376/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 19. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vasilij M. Novak, Korytkova 22, Ljubljana, 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
Vasilija M. Novaka.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb 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 sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
dne 11. 1. 1996
Srg 17155/94
Rg-303
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 94/08516
R g-28054
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08516 z dne 9. 6. 1995, pod št. vložka 1/
07379/00, izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BLU, d.o.o., podjetje za usposabljanje voznikov vozil na motorni pogon in turizem, Ljubljana
Skrajšana firma: BLU, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kidričeva 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Bučar Uroš, izstopil 18. 5.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Bučar Uroš, Vošnjakova 12, Ljubjana.
Srg 94/17343
Rg-33095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je v registrski zadevi
zaradi izbrisa subjekta vpisa dne 9. 1. 1996
sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vložka 1/12662/00 izbriše subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:
Firma: ITP, podjetje za inženiring, trgovino in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Topniška 35a
Skrajšana firma: ITP, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Topniška 35a
Osnovni kapital: 8.100 SIT
Ustanovitelj: Petančič Rastko, izstopil
29. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-

MARIBOR
Srg 1803/94
Rg-288
Družba NOMEN, podjetje za design,
inženiring, trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Maribor, Tomšičeva 23, reg.
vl. 1/2662-00, katere ustanoviteljica je Saša
Hribernik, Maribor, Tomšičeva 23, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Saša Hribernik, Maribor, Tomšičeva 23.
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 31. 1. 1996
Srg 6/95
Rg-305
Družba ELEGRA, podjetje za izdelavo
in promet z gradbenimi in elektrotehničnimi proizvodi, d.o.o., Aleševa 13, Pekre,
reg. vl. 1/3001-00, katere ustanovitelja sta
Branko Muršec, Ipavčeva 13, Maribor in
Milan Romih, Lenardova 47, Maribor, po
sklepu ustanoviteljev družbe z dne 29. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Branko
Muršec, Ipavčeva 13, Maribor in Milan Romih, Lenardova 47, Maribor.
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 12. 10. 1995

SLOVENJ GR ADEC
Srg 4583/94
Rg-304
Družba DOBRO JUTRO, trgovina in
storitve, d.o.o., Podgorje, Šmiklavž 8, reg.
vl. 1/5703-00, katere družbenica je Pušnik
Štefanija, po sklepu družbenice z dne 14.
11. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Pušnik Štefanija iz Šmiklavža 8, Podgorje pri Slovenj
Gradcu.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 5. 1995
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 274-1/96
Ob-475
Od 20. 2. 1996 so pri Upravni enoti Litija, Oddelku za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve v hrambi pravila
Sindikata dejavnosti družbenih in državnih organov – Sindikata Upravne enote
Litija.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 28.
Št. 028-3/96-02
Ob-476
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, Oddelek za občo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 21. 2. 1996 pod zap. št. 215,
z nazivom Statut sindikalne organizacije
Slovenske izvozne družbe, d.d., ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikalna organizacija Slovenske
izvozne družbe, d.d., in sedežem: Ulica
Josipine Turnograjske 6, Ljubljana.
Št. 028-2/96-02
Ob-477
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, Oddelek za občo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 19. 2. 1996 pod zap. št. 214,
z nazivom Statut sindikalne organizacije
Lufthansa AG, predstavništvo za Slovenijo,
ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikalna organizacija
Lufthanse, predstavništvo za Slovenijo,
in sedežem: Slovenska 54/XII, Ljubljana.
Št. 028-20/94/96-4
Ob-478
Dopolnjena pravila Sindikata v Zavodu
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo – SZSV, Linhartova 51, Ljubljana,
dopolnjena na seji sindikatov v Zavodu Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo
– SZSV, Linhartova 51, Ljubljana, z dne
9. 11. 1995, se hranijo pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Bežigrad.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod št. 115, dne 20. 2. 1996.
Št. 028-46/94-4
Ob-479
Pravila Sindikata PZI – DAN, p.o. –
PERGAM, Vojkova 78, Ljubljana, sprejeta na seji sindikata PZI – DAN, p.o. –
PERGAM, Vojkova 78, Ljubljana, z dne
7. 12. 1995, se hranijo pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Bežigrad.
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Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod št. 2, dne 30. 1. 1996.
Št. 028-13/95-3
Ob-480
Pravila Svobodnega sindikata Adria
Airways, Kuzmičeva 7, Ljubljana, sprejeta na ustanovnem zboru sindikata Sobodni
sindikat Adria Airways, Kuzmičeva 7, Ljubljana, z dne 30. 11. 1995, se hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod št. 14, dne 4. 1. 1996.
Št. 028-1/96-3
Ob-481
Pravila Sindikata Upravne enote Ljubljana, Izpostava Bežigrad – Sindikat državnih in družbenih organov Slovenije,
sprejeta na seji sindikata Upravne enote
Ljubljana, Izpostava Bežigrad, Sindikat državnih in družbenih organov Slovenije, z
dne 2. 2. 1996, se hranijo pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Bežigrad.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod št. 3, dne 12. 2. 1996.
Št. 028-2/96-3
Ob-4829
Pravila Sindikata delavcev CPI Cene
Štupar – Sindikat vzgoje, izobraževanja
in znanosti, Vojkova 1, Ljubljana, sprejeta na seji sindikatov CPI Cene Štupar – Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti, Vojkova 1, Ljubljana, z dne 15. 1. 1996, se
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod št. 4, dne 20. 2. 1996.
Št. 127-3/96
Ob-483
Veljavna pravila Sindikata podjetja
Plastform, d.o.o., Šmarjeta, Šmarjeta št.
64, Šmarješke Toplice, ki so bila dne 2. 2.
1996 sprejeta na zboru članov sindikata, se
sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 130.
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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 39/95
R-31
Marija Kos, roj. 8. 9. 1905 v Tešovi,
Občina Žalec, hči Kokole Mihaela in Marjete, nazadnje stanujoča Prapreče 15, Vransko, je pogrešana od 25. 10. 1973 (na predlog Kos Frančiška, Prapreče 15, Vransko).
Skrbnica je Kos Marija, stanujoča Prapreče 15, Vransko.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 19. 2. 1996

Oklici dedičem
D 212/95-10
R-24
Anton Jožef Kravanja, pok. Alojzija, iz
Bovca, Klanc 21 je dne 2. 8. 1995, umrl in
je zapustil oporoko.
Do dediščine ima pravico tudi nečak Bruno Zorzi, ki živi v Padovi, Italija in je neznanega bivališča.
Ker sodišču ni znano njegovo prebivališče, naj se priglasi sodišču v enem letu od
objave tega oklica. Dediču je postavljena za
skrbnico Danica Hrast, Podbela št. 19.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 30. 1. 1996

Oklici o skrbnikih in razpravah
Št. 127-2/96
Ob-484
Veljavna pravila Sindikata Pionir Avtohiša SPC Novo mesto, Novo mesto, Pod
Trško goro 83, ki so bila dne 30. 1. 1996
sprejeta na članskem sestanku, se sprejmejo
v hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 132.
Št. 127-1/96
Ob-485
Veljavna pravila Sindikata družbe Revoz, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Belokranjska c. 4, ki so bila dne 19. 1. 1996
sprejeta na skupščini sindikata družbe, se
sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 131.

I P 868/94
R-18
To sodišče je po sodnici Andreji Strmčnik Izak, na predlog tožeče stranke 1. Mesto Ljubljana, 2. Občina Ljubljana Center,
3. Občina Ljubljana Bežigrad, 4. Občina
Ljubljana Šiška, 5. Občina Ljubljana VičRudnik, 6. Občina Ljubljana Moste-Polje,
7. Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, ki
jih vse zastopa Javno pravobranilstvo mesta
Ljubljane, proti toženim strankam 1. Đurič
Dragoljub, neznanega bivališča, 2. Handija
Muminovič, Cesta španskih borcev 39/b,
Ljubljana, na ugotovitev, da tožena stranka
ne izpolnjuje pogojev za sklenitev najemne
pogodbe za stanovanje ter zaradi izpraznitve stanovanja in izselitve 2. tožene stranke
sklenilo:
Đurič Dragoljubu, neznanega bivališča,
se postavlja začasna zastopnica Polona Mar-
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jetič Zemljič, strokovna sodelavka Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki bo zastopala toženo stranko v postopku zaradi ugotovitve, da
tožena stranka ne izpolnjuje pogojev za
sklenitev najemne pogodbe za stanovanje in
zaradi izpraznitve stanovanja.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko dokler ne bo tožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 1995

St 19/95
S-65
To sodišče je na seji stečajnega senata
dne 19. 2. 1996 pod opr. št. St 19/95 sprejelo sklep:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Zdravilišče Rogaška Slatina, Hoteli Slovenija, d.o.o., Rogaška Slatina, se zaključi, kjer je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso neznatne vrednosti.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika Zdravilišče Rogaška Slatina, Hoteli Slovenija, d.o.o., Rogaška Slatina iz sodnega registra.
3. Upniki se lahko pritožijo zoper ta sklep v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 2. 1996

menjenih za poplačilo je razviden iz pregleda prijavljenih in priznanih terjatev s predlogom izplačil in je sestavni del sklepa o
prisilni poravnavi.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
udeležili postopka pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrjeni prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 10. 2. 1996.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 2. 1996

I P 1370/95
R-28
To sodišče je po sodnici mag. Nini Betetto, v pravdni zadevi tožeče stranke Aleksandre Hribar, Miklošičeva 4a, Domžale, ki
jo zastopa Emil Tomc, odvetnik iz Domžal,
proti toženi stranki Idrizu Deskaju, Sičevo
bb, Dobra voda, Občina Klina, Republika
Srbija, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve otroka in plačevanja preživnine, dne
2. 2. 1996 sklenilo:
na podlagi določila 5. točke 2. odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju ZPP) se toženi stranki Idrizu
Deskaju, Šičevo bb, Dobra voda, Občina
Klina, Republika Srbija, postavlja začasna
zastopnica Martina Erzin, strokovna sodelavka tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala
toženo stranko v pravdni zadevi I P 1370/95
vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 1996
II P 560/93
R-215
To sodišče je po sodnici Andreji Strmčnik Izak, na predlog tožene stranke Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, ki
ga zastopa Javno pravobranilstvo Republike Slovenije, proti toženi stranki Kalin Maruši, Kvedrova 28, Ljubljana, zaradi izpraznitve stanovanja sklenilo:
na podlagi določila 5. točke 2. odstavka
84. člena ZPP se toženi stranki Kalin Maruši, sedaj neznanega bivališča, postavlja začasna zastopnica Martina Simčič, strokovna
sodelavka Okrožnega sodišča v Ljubljani,
ki bo zastopala toženo stranko v postopku
zaradi izpraznitve stanovanja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 1995

Stečajni postopki
in likvidacije
St 42/92-263
S-62
To sodišče je v stečajni zadevi KPM
Kovinsko podjetje Mojstrana, d.o.o., s
sklepom z dne 19. 2. 1996 razrešilo sodnico
Ireno Kranjc dolžnosti stečajne sodnice z
dnem 29. 2. 1996 in za novega stečajnega
sodnika določilo Janka Bilbana, sodnika tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 2. 1996

St 16/95
S-66
To sodišče je dne 21. 2. 1996 izdalo
sklep opr. št. St 16/95, da se začne likvidacijski postopek zoper Sklad stavbnih zemljišč Občine Tolmin.
Likvidacijski upravitelj je Davorni Simčič, dipl. pravnik iz Tolmina, Tumov drevored 19 a.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega okolica.
Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje dolgove do Sklada stavbnih zemljišč
Občine Tolmin.
Narok za preizkus terjatev bo dne 13. 5.
1996 ob 8.30 v sobi 110/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21. 2. 1996.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 2. 1996
St 8/95-111
S-67
S sklepom tega sodišča opr. št. St 8/95 z
dne 19. 1. 1996 je bila potrjena prisilna
poravnava med dolžnikom Vezenine Bled,
d.o.o., Kajuhova cesta 1, Bled in njenimi
upniki po dne 18. 1. 1996 opravljenem naroku.
Za sklenitev prisilne poravnave so glasovali upniki, katere terjatve znašajo 83,37%
terjatev upnikov, ki so imeli glasovalno pravico.
Po potrjeni prisilni poravnavi se je dolžnik zavezal plačati:
1. Terjatve za neplačana posojila upnikov Zavarovalnice Triglav, d.d., Kranj,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana in Andor Asta d.o.o., Kozina v
celotnem znesku v treh letih, v šestih polletnih obrokih, s tem, da prvi obrok zapade v
plačilo šest mesecev in zadnji v treh letih
po sprejetem sklepu o potrditvi prisilne poravnave; obrestna mera je D+6%;
2. Terjatve dobaviteljev in druge terjatve v višini 60% v enem letu, po sprejetem
sklepu o potrditvi prisilne poravnave;
obrestna mera je T+2%.
Seznam upnikov katerih terjatve niso bile prerekane, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov njihovih terjatev na-

St 16/95
S-68
To sodišče je s sklepom opr. št. St 16/95
dne 16. 2. 1996 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Modena, p.o.,
Tržič, Usnjarska ulica št. 3, Tržič.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Viktor Eržen, Ljubljanska 29 a, Kranj.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi oklica v Uradnem listu RS prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
– Hranilnica LON, d.d., Kranj, Bleiweisova 2, Kranj,
– HKS za Gorenjsko Kranj, Bleiweisova
2, Kranj,
– Exoterm Kranj, d.d., Struževo 66,
Kranj,
– Novoteks Tkanina, Foersterjeva 10,
Novo mesto,
– Karmen Medič, Krakovo 16, Naklo.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 16. 2. 1996.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 2. 1996
St 4/95
S-69
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/95,
dne 16. 2. 1996 začelo stečajni postopek
zoper dolžnika Kukovec, trgovsko proizvodno podjetje, d.o.o., Tomaž 12 b.
Odslej firma glasi – Kukovec, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Tomaž 12 b, v
stečaju.
Opravi se skrajšani stečajni postopek.
Za stečajnega upravitelja je določen
dr. Drago Dubrovski, stanujoč Cesta na Roglo 11 g, Zreče.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in dokazi, v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica, dolžniki pa naj brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. 5. 1996, ob 9. uri, v sobi 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16. 2.
1996.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 2. 1996
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St 9/91
S-70
To sodišče je v stečajni zadevi Iskra
Kibernetika, Podjetje Inženiring, p.o.,
Kranj, s sklepom z dne 14. 2. 1996 razrešilo stečajno sodnico Ireno Kranjc z dnem
29. 2. 1996 in za stečajno sodnico določilo
Brigito Porenta, sodnico tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 1996

St 6/95
S-74
Stečajni postopek nad družbo Mils
d.o.o., Piran se začne in se takoj zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika, to je
osebni avto Yugo 45 AX (registrska št. KP
M1 981, št. šasije 00186448 in št. motorja
160776, letnik 1987) se izroči Občini Piran, in sicer brez prevzema obveznosti za
terjatve do stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 2. 1996

La-145
Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Partizanska 12, Velenje, podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposleni, upokojenci,
bivši zaposleni) k interni razdelitvi in notranjemu odkupu delnic. Javni poziv je bil objavljen v dnevniku Večer, 25. 1. 1996, v
internem glasilu Informator in na oglasnih
deskah v podjetju.
Javni poziv za vpis delnic se podaljša do
25. 3. 1996. Vse dodatne informacije dobite
na sedežu podjetja, tel. 063/856-859.
Gorenje Notranja oprema, d.o.o.,
Velenje

St 14/93-123
S-71
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Novoles Novi ambient, Pohištvo in polizdelki Straža, d.o.o., Na žago 6,
– v stečaju, razpisuje tretji narok za preizkus terjatev, ki bo dne 22. 3. 1996 ob 9. uri
v sobi 108 tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 2. 1996
St 24/95
S-72
To sodišče je s sklepom opr. št. St 24/95
z dne 22. 2. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Krasholding export import, p.o., Sežana, Partizanska 109.
V stečajnem postopku se uporablja naziv firme: Krasholding export import, p.o.,
Sežana v stečaju.
Za stečanega upravitelja se določi odvetnik Miran Škrinjar iz Postojne, Ljubljanska 5/a.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.
Narok za preizkus terjatev bo dne 10. 5.
1996, ob 9. uri v sobi št. 135.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 2. 1996.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 2. 1996
St 31/95
S-73
To sodišče na podlagi 101. člena zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
objavlja, da je s sklepom št. St 31/95 z dne
22. 2. 1996 uvedlo stečajni postopek zoper
dolžnika TKI Podjetje za izdelovanje kovinskih izdelkov in trgovino Globoko,
Globoko 50/a.
Za stečajnega upravitelja je bil imenovan mag. ek. Slobodan Ninkovič iz Brežic,
Gradnikova 8.
Upnike pozivamo, da prijavij svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega okolica. Prijave terjatev
je potrebno vložiti v dveh pisnih izvodih,
dokumentarne z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. 5. 1996 ob 9. uri v sobi št. 19, Cesta
krških žrtev 14 (stavba Okrajnega sodišča).
Oklic o uvedbi stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne
22. 2. 1996.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 22. 2. 1996

St 1/95
S-75
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/95162 z dne 22. 2. 1996 sklenilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom Obrtna zadruga Bohor, p.o., Sevnica – v stečaju, Cankarjeva 1, Sevnica, zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 22. 2. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 91-04
La-141
Gradbeno industrijsko podjetje Vegrad, Velenje, Prešernova 9/a, p.o., objavlja podaljšanje roka javnega poziva za sodelovanje pri interni razdelitvi delnic in notranjega odkupa v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja.
Rok se podaljša za 30 dni od objave
ponovitve poziva.
Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Delo, dne 30. 6. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 38-39/95 z dne 8. 7. 1995, prvo
podaljšanje roka v časopisu Delo, dne 28. 7.
1995 in v Uradnem listu RS, št. 44/95 z dne
28. 7. 1995, podaljšanje roka v časopisu
Delo, dne 26. 8. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 50/95 z dne 1. 9. 1995, ponovno
podaljšanje roka v časopisu Delo dne 25. 9.
1995 in v Uradnem listu RS, št. 55/95 z dne
30. 9. 1995 in ponovno podaljšanje roka v
časopisu Delo dne 25. 10. 1995 in v Uradnem listu RS, št. 62/95 z dne 30. 10. 1995,
ponovno podaljšanje roka v časopisu Delo
dne 25. 11. 1995, v Uradnem listu RS, št.
69/95 z dne 1. 12. 1995, ponovno podaljšanje roka v časopisu Delo dne 23. 12. 1995 in
v Uradnem listu RS, št. 74-77 z dne 30. 12.
1995 in ponovno podaljšanje roka v časopisu Delo dne 23. 1. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 4 z dne 26. 1. 1996.
Vse dodatne informacije so na razpolago
pri Ivu Klobčar, direktorju za ekonomsko
področje, ali pri Nevenki Gorenc, pravna
služba tel. 063/854-555.
Gradbeno industrijsko podjetje
Vegrad, Velenje

La-146
Podjetje HOLDING DELAMARIS
p.o., IZOLA, Tovarniška 13 in njegove
hčerinske družbe: DELSAR, konzervna industrija, d.d., Izola, Tovarniška 13, FRIGOMAR, konfekcioniranje ribe, d.o.o., Izola, Tovarniška 13, RIBA, ribištvo na morju, d.o.o., Izola, Dantejeva 2, DELMAR
promet z ribo, d.o.o., Izola, Dantejeva 2,
podaljšujejo javni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upokojencem)
do interne razdelitve in notranjega odkupa
delnic. Javni pozivi so bili prvič objavljeni
v Uradnem listu RS št. 4/96 z dne 26. 1.
1996 in dnevniku Delo dne 22. 1. 1996.
Istočasno so bili javni pozivi objavljeni tudi
na oglasnih deskah v podjetjih.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in vplačilo denarnih sredstev za
vpis delnic interne razdelitve in notranjega
odkupa, se podaljša do vključno 22. 3. 1996.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v dopoldanskem času po telefonu ter
osebno na sedežu posamezni podjetij pri
kontaktnih osebah: Tanja Pulin, tel. 066/67562, za Holding DELAMARIS, p.o., in
DELSAR, d.d., Tatjana Vulič, tel. 066/67675, za FRIGOMAR, d.o.o., Sonja Kekič,
tel. 066/67-625, za RIBA, d.o.o., Vladimir
Lukežič, tel. 066/67-622, za DELMAR,
d.o.o.
HOLDING DELAMARIS, p.o., Izola
La-149
Trgovsko podjetje Resevna, p.o., Šentjur, Mestni trg 3, Šentjur, objavlja podaljšanje roka za sodelovanje pri interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic.
Javni poziv je bil objavljen v Uradnem
listu št. 70/95, z dne 8. 12. 1995, v časopisu
Novi tednik z dne 7. 12. 1995, ter na oglasni
deski podjetja.
Prvo podaljšanje javnega poziva je bilo
objavljeno v časopisu Novi tednik dne 11. 1.
1996, ter na oglasni deski podjetja.
Javni poziv za predložitev certifikatov
in gotovinskih vplačil na poseben privatizacijski podračun se podaljša do 31. 3. 1996.
Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičenci pri Viliju Brencetu, tel. št. 063/741-331.
Trgovsko podjetje Resevna, p.o.,
Šentjur
La-143
Cestno podjetje Novo mesto, p.o.,
Ljubljanska 47, Novo mesto, podaljšuje
javni poziv upravičencem k interni razdelitvi in notranjemu odkupu delnic podjetja.
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Javni poziv je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, dne 6. 11. 1995 in dnevniku
Delo 8. 11. 1995. Istočasno je bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih deskah v podjetju.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in potrdil za vpis delnic interne
razdelitve in notranjega odkupa se podaljša
do vključno 20. 3. 1996.
Dodatne informacije lahko dobijo upravičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po tel. 068/321-723 int. 316. Kontaktna oseba je Angela Smrekar.
Cestno podjetje Novo mesto, p.o.

8. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– 20% interna razdelitev,
– 40% notranji odkup,
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
– 10% Slovenski odškodninski sklad,
– 20% Sklad RS za razvoj.
9. Javni poziv
9.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce), da lahkov roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v
dnevniku Večer ter na oglasni deski podjetja (s tem da rok začne teči z dnem zadnje
objave) zamenjajo lastniške certifikate za
začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Upravičenec, ki zamudi rok ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, bo podjetje v roku 14
dni objavilo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih. Vse upravičence se bo povabilo k predložitvi certifikatov ožjih družinskih članov preko oglasne deske podjetja. Rok predložitve bo znašal 10 dni od objave na oglasni deski. V primeru, da bo lastniških certifikatov ožjih družinskih članov
več, bo kriterij pri dodelitvi proporcionalen.
Kolikor ne bi bile razdeljene niti na ta
način vse delnice interne razdelitve, ki so
delnice oznake B, bo presežek le-teh podjetje preneslo na Sklade RS za razvoj kot
navadne delnice oznake A.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih delavcev podjetja
večja od 20% lahko upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi presežne lastniške certifikate uporabijo za pridobitev navadnih delnic oznake D v programu notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega
udeleženca posebej.
9.2 Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu delnic.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.
Upravičenci se s pisno izjavo odločajo,
da pristopijo k programu in pravilom notranjega odkupa.
Upravičenci bodo delnice notranjega odkupa lahko plačali s presežnimi certifikati
(delnice D) in denarnimi vplačili (delnice
C).
Delnice, ki so imenske dajo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih 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).

10. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve kot iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci
lahko vplačali na sedežu podjetja vsak
delovni dan, od ponedeljka do petka od 9.
do 15. ure, pri Zinki Domitrovič, pri čemer
bodo vplačili z gotovino prenešena na poseben privatizacijski podračun številka
50700-698-86148 pri Agenciji za plačilni
promet, nadzor in informiranje RS – podružnica Celje, vse v 30 dneh po objavi
razpisa notranjega odkupa. Pravila notranjega odkupa in osnutek statuta bo na vpogled na sedežu podjetja.
11. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lasntinskem preoblikovanju vsak delovni dan od 9.
do 15. ure pri direktorju mag. Francu Pangerlu ali pri Domitrovič Zinki osebno na
sedežu podjetja.
Celjski sejem, d.o.o.

La-142
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Celjski sejem, d.o.o., Celje, Dečkova 1, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo z odločbo št. LP 01184/1996BJ, z dne 15. 2. 1996 in v skladu z zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij in
uredbo o pripravi programa preoblikovanja,
objavljamo program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma: Celjski sejem, d.o.o., podjetje za organizacijo in prirejanje sejmov,
športnih in kulturno zabavnih prireditev
ter gostinske dejavnosti.
2. Sedež: Dečkova 1, Celje.
3. Matična številka podjetja: 5159636.
4. Osnovna dejavnost podjetja:
– organiziranje in izvajanje storitev na
področju telesne kulture in drugih prireditev,
– organiziranje in izvajanje sejmov,
– gostinske storitve,
– storitve reklame in ekonomske propagande,
– posredniške, zastopniške, konsignacijske, agencijske, komercialne, špediterske,
skladiščne ter komisijske storitve na področju prometa blaga in storitev,
– izvajanje ekonomskih, organizacijskih
in tehnoloških storitev,
– uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov vseh trgovskih strok,
– mednarodna sejemska dejavnost,
– posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev.
Dejavnost je registriralo Temeljno sodišče v Celju pod številko registrskega vložka 1-469-00, z dne 31. 3. 1993.
Šifra podskupine dejavnosti: 110902.
5. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo v 100% družbeni lasti.
6. Naložbe v drugih podjetjih in aktivnostih glede 46. člena ZLPP
Podjetje nima kapitalskih naložb v drugih pravnih osebah.
7. Predvidena lastniška struktura kapitala po opravljenem lastniškem preoblikovanju:
– dosedanji lastniki oziroma upniki, ki
so konvertirali svoje terjatve v deleže,
– upravičenci interne razdelitve,
– upravičenci notranjega odkupa,
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– Slovenski odškodninski sklad,
– Sklad RS za razvoj,

La-144
Belinka, kemična industrija, p.o.,
Ljubljana, Zasavska c. 95 objavlja spremenjeni program lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 00345/1/1/1996MR z dne 25. 1. 1996.
1. Status podjetja
1. Firma podjetja: Belinka, kemična industrija, p.o.
1.2 Sedež podjetja: Ljubljana, Zasavska cesta 95.
1.3 Matična številka: 5042003.
1.4 Dejavnost podjetja: 110620.
Ustanavljanje, financiranje in upravljanje drugih podjetij ter ekonomske svetovalne, organizacijske in tehnološke storitve v
zvezi s tem.
1.5 Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot podjetje v
družbeni lastnini. Registrirano je pri registrskem sodišču v Ljubljani s sklepom Srg
2551/91 z dne 10. 5. 1991, vl. št. 1/7/00.
2. Načini lastninskega preoblikovanja
Podjetje se bo preoblikovalo v delniško
družbo in pri tem uporabilo naslednje načine lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade,
– interna razdelitev,
– notranji odkup delnic podjetja.
3. Predvidena lastniška struktura
Po izvedbi programa lastninskega preoblikovanja podjetja bo predvidena lastniška
struktura v % naslednja:
– 9,4% Slovenski odškodninski sklad,
– 9,4% Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja,
– 52,8% Sklad RS za razvoj,
– 7,3% upravičenci iz interne razdelitve,
– 15% upravičenci iz naslova naotranjega odkupa,
– 6,1% denacionalizacijski upravičenci.
4. Interna razdelitev in notranji odkup
delnic
Interna razdelitev in notranji odkup delnic sta bila opravljena na podlagi prvotnega
programa lastninskega preoblikovanja, ki ga
je Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo odobrila s svojo odločbo št. LP
345/95-MR z dne 4. 9. 1995.
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5. Ostalo
Spremenjeni
program
lastninskega
preoblikovanja podjetja ne predvideva javne prodaje delnic.
Belinka kemična industrija, p.o.,
Ljubljana

roku vsak delovnik od 8. do 12. ure na blagajni podjetja.
Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapitala
podjetja. Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice,
ki se glasijo na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
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 podjetja.
Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravičenci lahko vplačujejo delnice s
presežkom lastniških certifikatov in potrdil
ter z denarnimi vplačili. Delnice bo mogoče
vplačati z denarnimi sredstvi na poseben
privatizacijski račun pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
– Podružnica Murska Sobota, številka
51900-698-71346 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. 069/32-740 ali osebno na
sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Alojz
Kos.
SGP POM-GRAD, d.o.o.,
Murska Sobota

– 45% prenos delnic družbenega kapitala na zadružne upravičence,
– 20% interna razdelitev delnic,
– 35% notranji odkup delnic.
3. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
3.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva zaposlene, bivše zaposlene ter upokojence podjetja in njegovega
pravnega prednika in po 23/4 členu ZLPP
bivše zaposlene in upokojence podjetja
MIRMES, d.o.o., Gornja Radgona, da vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate v roku 30 dni od objave tega poziva v
dnevniku Delo, ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi. Upravičenec, ki zamudi ta rok,
ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic podjetja.
Upravičenci lahko predložijo lastniške
certifikate na sedežu podjetja, v Gornji Radgoni, Lackova 22, od 8. do 14. ure, vsak
delovnik.
V primeru, če bo vrednost tako zbranih
lastniških certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala, bo podjetje naredilo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.
Interni razpis za ožje družinske člane bo
potekal na sedežu podjetja, in sicer po poteku 30 dnevnega roka za interno razdelitev.
Interni razpis bo trajal 15 dni.
V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, namenjenega interni razdelitvi, lahko upravičenci I. kroga, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi, presežne
lastniške certifikate uporabijo za kupnino
za delnice z oznako D v programu notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov
uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
Delnice iz interne razdelitve imajo oznako B, so navadne, glasijo na ime, so neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z
dedovanjem, izražene so v nematerializirani obliki, dajejo pravico do upravljanja in
dividende, ter ob stečaju ali likvidaciji podjetja pravico do sorazmernega dela iz stečajne oziroma likvidacijske mase, ter dajejo
pravico do prednostnega nakupa novih delnic, imajo nominalno vrednost 10.000 SIT
in prodajno 14.952 SIT.
3.2. Notranji odkup
Podjetje nameni notranjemu odkupu 35%
vrednosti družbenega kapitala in poziva
upravičence (zaposlene, bivše zaposlene
oziroma upokojene delavce podjetja in njegovega pravnega prednika, člane zadružnih
upravičencev in zadružne upravičence oziroma kooperante), da sodelujejo pri notranjem odkupu.
Upravičenci notranjega odkupa lahko
vplačajo delnice v roku 40 dni od objave
poziva v dnevniku Delo.
Podjetje bo v okviru preoblikovanja z
notranjim odkupom preneslo na Sklad za
razvoj celotno vrednost družbenega kapitala, namenjenega za notranji odkup. Podjetje
bo takoj odkupilo vse prenesene delnice.
Delnice bodo upravičenci vplačevali:
– z denarnimi vplačili, pri katerih se cena delnic revalorizira z rastjo cen na drobno
(delnice z oznako C);

Št. 235/96
La-147
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. 00869/96-TP z dne 29. 1. 1996.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Splošno gradbeno podjetje
POM-GRAD, Murska Sobota, d.o.o.
Sedež: Štefana Kovača 10, Murska Sobota.
Matična številka: 5459001.
Šifra dejavnosti družbe: 050100.
Družba opravlja gospodarske posle predvsem na področju visokih in nizkih gradenj,
gradnje prometnih in hidrogradbenih objektov, opravlja instalacijska in zaključna dela
v gradbeništvu, proizvaja in prodaja gradbene elemente, izvaja obrtne storitve in popravila, organizira in posreduje pri izgradnji kompletnih gospodarskih in drugih objektov, izdeluje tehnično dokumentacijo za
načrte gradbenih konstrukcij visoke gradnje, nizke gradnje, jeklene konstrukcije in
načrte tehnologij, opreme in naprav ter zunanje ureditve. Družba izvaja tudi investicijska dela v tujini.
1.2. Pravna oblika organiziranosti
Družba je registrirana pri pristojnem registrskem sodišču v Murski Soboti kot družba z omejeno odgovornostjo pod reg. vložkom 1/853-00.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 7,13%,
– Slovenski odškodninski sklad – 7,13%,
– Sklad RS za razvoj – 14,26%,
– udeleženci interne razdelitve – 14,26%,
– udeleženci notranjega odkupa –
28,52%,
– soinvestitorji – solastniki po 47/3 členu ZLLP – 28,70%.
3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklad – 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 OD v
zameno za delnice ter tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic podjetja.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške certifikate in potrdila v navedenem

Št. 195/96
La-148
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in sprejetega programa lastninskega preoblikovanja podjetja
MIR Mesna industrija Radgona, p.o., Gornja Radgona, Lackova 22, ki ga je z odločbo
št. LP-00998/1996-BR z dne 15. 2. 1996
odobrila Agencija za prestrukturiranje in
privatizacijo, podjetje objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Splošni podatki
1.1. Firma in sedež podjetja: MIR Mesna industrija Radgona, p.o., Gornja Radgona, Lackova 22.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Murski
Soboti, reg. št. vl. 1/699-00.
Matična številka: 5458897.
Šifra dejavnosti: 013041.
Osnovna dejavnost je klanje in proizvodnja ter konzerviranje mesa in proizvodnja
mesnih izdelkov, trgovina na debelo in drobno z mesom in mesnimi izdelki.
1.2. Pravna oblika organiziranosti: p.o.
Podjetje je organizirano kot družbeno
podjetje v 100% družbeni lasti.
2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

Št. 12 – 29. I I. 1996
– z zamenjavo presežnih lastniških certifikatov interne razdelitve (delnice z oznako D).
Delnice se bodo vplačevale na blagajni
podjetja v Gornji Radgoni, Lackova 22, vsak
delovnik v času od 8. do 14. ure, ali pri
gotovinskem vplačilu na privatizacijski podračun podjetja z navedbo: “plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu”, št.
51910-698-71031, do 40. dne po objavi v
dnevniku Delo.
Delnice z oznako C so:
– navadne,
– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo sorazmerno pravico do dividende,
– se glasijo na ime,
– so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa dve leti od njihove izdaje,
razen v primeru dedovanja,
– imajo nominalno vrednost 10.000 SIT,
– imajo prodajno vrednost 14.952 SIT,
revalorizirano od 1. 1. 1993,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase,
– delnice se prodajajo s 50% popustom
(7.476 SIT).
Prenosljivost delnic v okviru programa
notranjega odkupa je omejena na zahtevo,
da ostaja najmanj 1/3 zaposlenih med udeleženci programa. Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v programu notranjega odkupa v zameno za lastniške certifikate (delnice z oznako D), so enake delnicam interne
razdelitve in so neprenosljive dve leti, razen
z dedovanjem, po preteku dveh let pa so
enake kot delnice z oznako C.
Če bodo gotovinska vplačila udeležencev programa presegla razpoložljivi znesek
družbenega kapitala, ki je namenjen notranjemu odkupu, bodo vplačani zneski znižani glede na povprečni osebni dohodek zadnjih treh mesecev. Preplačila bodo upravičenci dobili vrnjena. Preostanek navadnih
delnic, ki ne bo razdeljen na ta način, bo
podjetje preneslo na Sklad RS za razvoj.
V primeru, da udeleženci z vplačilom
lastninskih certifikatov presežejo odstotek
družbenega kapitala, ki je vključen v program notranjega odkupa, uporabi podjetje
pri znižanju proporcionalni kriterij. Program
je uspešen samo, če v njem sodeluje 1/3
vseh zaposlenih podjetja.
Upravičenci bodo hkrati z vpisom delnic
dali soglasje k aktu o preoblikovanju podjetja z vsebino statuta.
4. Predvidena lastniška struktura:
– 9,39% denacionalizacijski upravičenec,
– 34,39% prenos delnic družbenega kapitala na zadružne upravičence,
– 15,29% interna razdelitev delnic,
– 26,75% notranji odkup delnic,
– 14,18% druge fizične osebe.
5. Dodatne informacije
Vsa dodatna pojasnila v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja podjetja
lahko upravičenci dobijo v dopoldanskem
času po tel. 069/61-561 ali osebno na sedežu podjetja v Gornji Radgoni, Lackova 22.
Kontaktni osebi sta Milena Rak in Danica Dvanajšček.
MIR Mesna industrija Radgona, p.o.
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Razpisi delovnih mest
Št. 44/96
Ob-489
Na podlagi 43. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. list RS, št. 75/94) Mestna občina Novo
mesto razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine, Novo mesto
Kandiat mora poleg splošnih izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko izobrazbo in najmanj 5
let delovnih izkušenj,
– da ima strokovne, organizacijske in
vodstvene sposobnosti na področju varstva
naravne in kulturne dediščine,
– da predloži program usmeritve in razvoja zavoda.
Kandidat bo imenovan za določen čas.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev s kratkim življenjepisom naj
kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Sekretariat za
kulturo, šport in mladino, Seidlova cesta 1,
Novo mesto, z oznako “za razpis”.
Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v roku 30 dni.
Št. 44/96
Ob-490
Na podlagi 43. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. list RS, št. 75/94) Mestna občina Novo
mesto razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Kulturnega centra Janez
Trdina, Novo mesto
Kandidat mora poleg splošnih izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko izobrazbo družboslovne
usmeritve,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnih ali vodstvenih delih in od tega
najmanj 3 leta na podobnih delih in nalogah,
– da ima ustrezne organizacijske sposobnosti.
Kandidat bo imenovan za določen čas.
Kandidat mora predložiti svoj program
dela in optimalne organiziranosti zavoda.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev s kratkim življenjepisom naj
kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Sekretariat za
kulturo, šport in mladino, Seidlova cesta 1,
Novo mesto, z oznako “za razpis”.
Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v roku 30 dni.
Mestna občina Novo mesto
Št. 12/96
Ob-494
Svet šole Šole za ravnatelje razpisuje
delovno mesto
direktorja šole.
Za direktorja šole je lahko imenovan,
kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in opravljen magisterij;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na področju vzgoje in izobraževanja;
– ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih mestih;
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– obvlada vsaj en tuj jezik;
– v postopku razpisa predloži svojo zamisel razvoja in delovanja šole.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po preteku prijavnega roka. Izbrani
kandidat bo imenovan za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na naslov
Šola za ravnatelje, Župančičeva 6, Ljubljana.
Šola za ravnatelje, Ljubljana

Razpisi
javnih natečajev
Št. 103/96

Ob-525
Popravek

V natečaju za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 1996, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/96
z dne 16. II. 1996, se v točki I, v prvem
odstavku znesek 1,126.960 SIT nadomesti z
zneskom 1.126,960.000 SIT, v tretjem odstavku se letnica 1996 nadomesti z letnico
1995.
Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj
Št. 629
Ob-458
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove in
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) občina Železniki v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Kranj,
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na
območju občine Železniki v letu 1996
1. Naročnik (investitor): Občina Železniki.
2. Predmet razpisa: redno – tekoče vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih
na območju občine, po letnem programu.
3. Vzdrževalna dela: ročna in strojna cestarska dela, strojno vzdrževanje vozišča, obnova in novogradnja cestnih objektov.
4. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in pojasnila ponudniki dobijo vsak delovni dan na sedežu Občine Železniki, Trnje 20. Dodatna pojasnila ponudniki prejmejo tudi na sedežu ZGS KE Železniki, Trnje 7, tel. 66 181 (inž. Boštjan Škrlep) vsak
delovni dan od 7. do 8. ure, kjer je istočasno
“na vpogled” tudi karta gozdnih prometnic.
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Št. 12 – 29. II. 1996

5. Vrednost razpisanih del je 7,000.000
SIT.
Investitor si, glede na pridobitev in terminski pritok sredstev, pridržuje pravico
spremeniti količinski in finančni obseg del.
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
6. Ponudbeni pogoji:
– ponudbene cene (skupne, sumarne-komulativne, po enoti mere) se vpisuje v kopijo “količinski popis vzdrževalnih del”,
– ponudba se nanaša na vsa razpisana
dela v občini, morebitne ponudbe za posamezna dela ali posamezne gozdne ceste po
tem razpisu ne konkurirajo,
– opcija ponudbe je 30. 4. 1996,
– ponudba mora biti sestavljena skladno
z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93),
7. Merila za izbiro ponudnika:
– splošne reference na področju nizkega
(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,
– pripravljenost vključevanja lastnikov
gozdov in vaščanov za ročna cestarska dela,
– vspostavitev “cestarske” službe,
– skupna ponudbena cena sumarno-bruto vključujoč TPD,
– ponudbene cene po enoti mere – povprečno za vsa razpisana dela-bruto s TPD,
– ponudbena cena na posamezni gozdni
cesti-sumarno brez del v stolpcu 1, 2, 3 –
bruto s TPD,
– strojne, delovne in druge kapacitete ponudnika,
– način plačila,
– fiksnost cen,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
8. Ponudbe
Ponudbe na javni razpis naj interesenti
pošljejo v petnajstih dneh po objavi v Uradnem listu RS, na sedež Občine Železniki,
Trnje 20, in sicer v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj –ponudba za vzdrževanje gozdnih cest”.
Odpiranje ponudb bo drugi delovni dan
po preteku razpisa, ob 9. uri na sedežu občine Železniki, Trnje 20.
O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja.
Občina Železniki in ZGS – OE Kranj

b) inženiring storitve in strokovni nadzor za alineje pod točko 2a, ki zajema:
– izdelava razpisnega elaborata za javni
razpis za pridobitev ponudb gradbenih izvajalcev,
– vodenje postopka, odpiranje ponudb,
analiziranje in izdelava predloga o izbiri za
odločitev,
– priprava in izdelava gradbene pogodbe
ter njeno tolmačenje, sodelovanje pri podpisovanju,
– celotna kontrola in strokovni nadzor
nad realizacijo tehnično in finančno, od vpeljave izvajalca v posel, do tehničnega (internega) prevzema in finančnega obračuna.
– izročitev objekta investitorju s finančnim prevzemom in zapisnikom o prevzemu,
– spremljanje objekta v garancijski dobi
s superkolovdacijskim zapisnikom.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 800.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kvaliteta in natančen opis ponujenega
dela,
– dokazi o usposobljenosti ponudnika za
inženiring-strokovno oddajo investicij kot
so: registracija dejavnosti, dovoljenje za delo, opravilna sposobnost,
– reference s področja strokovnega vodenja za tovrstne investicije,
– seznam odgovornih oseb za ponujena
dela,
– cena,
– drugo.
5. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprti ovojnici na naslov Občina Železniki,
Trnje 20, z oznako “za inženiring in nadzor
obnove komunalnih objektov - ne odpiraj”
6. Dodatna pojasnila daje Darko Gortnar, tel.: (064) 66 171.
7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure.
8. Ponudniki bodo o rezultatih izbire obveščeni v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
Občina Železniki

prometnice (Jože Jeraj, dipl. inž. gozd.) in
na sedežu Občine Nazarje.
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa so redna vzdrževalna
dela na gozdnih cestah: profiliranje vozišča, čiščenje in izkop odvodnih jarkov, gramoziranje, valjanje, nabava drežnikov in postavitev prometne signalizacije.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3,700.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del kot je razpisan, glede na pridobitev sredstev (republiška sredstva, pristojbine, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec
v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Ponudbe morajo vsebovati: firmo oziroma ime ponudnika, dokazilo o registraciji, zahtevane reference, cenik razpisanih del
po enotah mere, skupno vrednost razpisanih
del, seznam lastne mehanizacije, ostale
ugodnosti in osnutek pogodbe (določila pogodbe – datum do katerega velja ponudba,
način obračunavanja del, rok plačila, garancijske roke, način spremembe cen, delež
stroškov podizvajalcev, rok izvedbe del, zagotovilo o upoštevanju delovnih in življenjskih pogojev kot jih določajo veljavne kolektivne pogodbe ter navedbo pooblaščene
osebe ponudnika).
6. Merila za izbiro ponudnika: reference, cene razpisanih del po enotah mere,
skupna vrednost razpisanih del, ustreznost
delovnih sredstev s katerimi razpolaga, delež podizvajalcev, način plačila in fiksnost
cen, posebne ugodnosti.
7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe na javni razpis predložite do
desetega dne po objavi (dan izdaje Uradnega lista se ne šteje) do 12. ure v sprejemno
pisarno Občine Nazarje v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Nazarje”.
8. Rok za objavo izbora izvajalca: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Občina Nazarje
Zavod za gozdove Slovenije-OE Nazarje

Št. 151
Ob-459
Občina Železniki, v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejših storitev
svetovalnega inženiringa in strokovnega
nadzora pri obnovi komunalnih objektov
v letu 1996
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Predmet razpisa: inženiring storitve in
strokovni nadzor:
a) izdelava popisa del za:
– obnovo krajevnih in lokalnih cest
vključno z asfaltiranjem,
– obnovo krajevnih in lokalnih cest do
asfaltiranja,
– izgradnjo ostalih komunalnih objektov
(kanalizacije, urejanje naselij ...);

Št. 322-1/96-01
Ob-460
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94),
Občina Nazarje v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije, OE Nazarje objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Nazarje v letu 1996
1. Naročnik: Občina Nazarje.
2. Dokumentacija
Dokumentacija razpisanih del je na razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije –
Območna enota Nazarje, Savinjska c. 4, Nazarje, odsek za tehnologijo dela in gozdne

Št. 19/96
Ob-461
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2 c, Zagorje ob Savi, po pooblastilu investitorja
Občine Zagorje ob Savi, upoštevaje odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za dokončanje
adaptacije Osnovne šole Mlinše
A) Splošni pogoji:
A.1 Investitor: Občina Zagorje ob Savi.
A.2 Predmet razpisa: obrtniška in instalacijska dela centralnega ogrevanja.
A.3 Obseg del je razviden iz dokumentacije, ki je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, na razpolago na podjetju INTACT (predhodna najava po tel. 0601/64083 Fain Ludvik, dipl. inž. arh.
Ponudniki bodo prejeli izvlečke iz projektne dokumentacije, celotna dokumentacija pa jim bo na razpolago pri razpisovalcu.
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A.4 Za prevzem razpisne dokumentacije
morajo zainteresirani plačati stroške v višini 35.000 SIT nepovratnih sredstev na ŽR
razpisovalca št. 52720-601-12900.
A.5 Orientacijska vrednost razpisanih
del je 13,000.000 SIT.
A.6 Predvideni rok pričetka del je marec
1996, dokončanje pa maj 1996.
A.7 Investitor bo dela oddal v paketu
enemu izvajalcu.
Nosilec ponudbe je lahko le registriran
in usposobljen izvajalec del v sodelovanju s
kooperanti.
Ponudniki morajo priložiti k ponudbi tudi spisek kooperantov.
A.8 Rok za oddajo ponudbe je 14. dan
po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2 c, Zagorje
ob Savi. Na kuverti naj bo napis “Ponudba
za dokončanje adaptacije Osnovne šole
Mlinše – ne odpiraj”.
Za prvi dan se šteje naslednji dan od
izida Uradnega lista RS. Kolikor pride dan
oddaje ponudbe na dela prosti dan, je dan
oddaje prvi naslednji delovni dan.
2. Vsebina ponudbe
2.A Ponudba mora biti izdelana v skladu
z določili 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94).
2.B Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela.
2.C Ponudba mora vsebovati še:
– registracijo podjetja,
– podatke o boniteti ponudnika (BON 1,
2 ali 3),
– izjavo ponudnika, da je proučil projektno dokumentacijo in si ogledal teren na
katerem bodo dela izvajana in, da nima nikakršnih pripomb (v primeru, da pripombe
ima jih mora v pisni obliki priložiti k ponudbi),
– seznam podizvajalcev,
– izjavo, da bo dela zavaroval pri eni od
zavarovalnih družb,
– reference.
2.D Opcija ponudbe mora znašati 30 dni.
2.E Ponudba mora biti oblikovana po sistemu funkcionalni ključ v roke.
2.F Za resnost ponudbe morajo ponudniki priložiti akceptni nalog v višini 10% od
ponudbene cene, ki ga bo investitor vnovčil
kolikor izbrani izvajalec ne bo podpisal pogodbe pod pogoji, ki jih je navedel v ponudbi.
3. Krieteriji za izbiro izvajalca:
– reference,
– cena (najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši),
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancija za resnost ponudbe in izvedbe,
– garancija za izvedena dela.
4. Odločitev o izbiri izvajalca
4.A Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo naslednji dan po roku za njihovo oddajo ob 12. uri v sejni sobi Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje.
4.B Vsi prisotni predstavniki ponudnikov morajo imeti pisno pooblastilo.
4.C Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo popolne in pravočasno prispele.

4.D Končno odločitev o izboru izvajalca
bo investitor sporočil vsem ponudnikom v
zakonitem roku.

– ostale ugodnosti.
9. Opcija ponudbe mora biti prilagojena
predvidenim rokom izvedbe del.
10. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi razpisa (za prvi dan se šteje dan izida
Uradnega lista RS), do 12. ure na naslov
razpisovalca IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija
2 c, Zagorje ob Savi.
Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po oddaji ponudb ob 12. uri v sejni sobi
Občine Zagorje ob Savi.
11. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega izvajalca, ki ga bo
izbrala komisija investitorja v 30 dneh po
odpiranju.

Št. 19/96
Ob-462
Po pooblastilu investitorja, Občine Zagorje ob Savi objavlja IN-TACT, d.o.o., C.
20. julija 2 c, Zagorje ob Savi na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)
javni razpis
za izbiro izvajalca dobave in montaže
opreme v športni dvorani pri OŠ Ivan
Skvarča v Zagorju ob Savi
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
dobavo in montažo opreme v Športni dvorani in učilnicah pri OŠ Ivan Skvarča v Zagorju ob Savi.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristajajo na razpisane pogoje in dajo svoj pristanek, da bodo kot
najugodnejši ponudnik sklenili za njihovo
izvedbo pogodbo po načelu “funkcionalni
ključ v roke”.
2. Ponduniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS, vsak delovni dan med 8.
in 14. uro pri razpisovalcu IN-TACT, d.o.o.,
C. 20. julija 2 c, Zagorje ob Savi, po predhodni najavi po tel. 0601/64-083 (inž. Fain
Ludvik).
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo po predhodni predložitvi dokazila o vplačilu 45.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na ŽR razpisovalca št.
52720-601-12900.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe ob prevzemu dokumentacije pri pooblaščencu IN-TACT,
d.o.o
4. Orientacijska vrednost del znaša:
a) vgrajena in premična oprema v športni dvorani – 400.000 DEM,
b) vgrajena in premična oprema v učilnicah in ostalih prostorih – 200.000 DEM.
5. Predviden rok pričetka montaže opreme: november 1996, dokončanje pa januar
1997.
6. Ponudbena cena mora biti formirana
po sistemu funkcionalni ključ v roke v DEM
za obdobje pričetka montaže v novembru
1996 in dokončanju januar 1997.
7. Za resnost ponudbe mora ponudnik
priložiti akceptni nalog v višini 10% od ponujene cene, ki ga bo investitor vnovčil v
primeru, če izbran izvajalec ne bo podpisal
pogodbe pod pogoji, ki jih je navedel v ponudbi.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponujena cena in plačilni pogoji (ponudniki naj navedejo višino avansa kolikor
je to pogoj) – najcenejši ponudnik ni nujno
najugodnejši. Za dani avans bo moral ponudnik predložiti garancijo banke o njegovem namenskem trošenju,
– ostali finančni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– kreditni pogoji (višina ponujenega kredita in obresti),

Št. 19/96
Ob-463
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2 c, Zagorje ob Savi, po pooblastilu investitorja
Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski Izlake, upoštevaje odredbo o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo prizidka
in nadzidave Doma starejših občanov
Polde Eberl-Jamski na Izlakah
A) Splošni pogoji
A.1 Investitor: Dom starejših občanov
Polde Eberl-Jamski na Izlakah.
A.2 Predmet razpisa: gradbeno, obrtniška in instalacijska dela pri izgradnji prizidka in nadzidave ter oprema razdelilnice hrane.
A.3 Obseg del je razviden iz dokumentacije, ki je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, na razpolago na podjetju INTACT (predhodna najava po tel. 0601/64083 pri Fain Ludviku, dipl. inž. arh.
Ponudniki bodo prejeli izvlečke iz projektne dokumentacije, celotna dokumentacija pa jim bo na razpolago pri razpisovalcu.
A.4 Za prevzem razpisne dokumentacije
morajo zainteresirani plačati stroške v višini 45.000 SIT nepovratnih sredstev na ŽR
razpisovalca št. 52720-601-12900.
A.5 Orientacijska vrednost razpisanih
del je 36,000.000 SIT.
A.6 Predvideni rok pričetka del je marec
1996, dokončanje pa junij 1996.
A.7 Investitor bo dela oddal v paketu
enemu izvajalcu.
Nosilec ponudbe je lahko le registriran
in usposobljen izvajalec del v sodelovanju s
kooperanti.
Ponudniki morajo priložiti k ponudbi tudi spisek kooperantov.
A.8 Rok za oddajo ponudbe je 20. dan
po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2 c, Zagorje
ob Savi.
Na kuverti naj bo napis “Ponudba za
Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski
na Izlakah – ne odpiraj”.
Za prvi dan se šteje naslednji dan od
izida Uradnega lista RS. Kolikor pride dan
oddaje ponudbe na dela prosti dan, je dan
oddaje prvi naslednji delovni dan.
2. Vsebina ponudbe
2.A Ponudba mora biti izdelana v skladu
z določili 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
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2.B Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela.
2.C Ponudba mora vsebovati še:
– registracijo podjetja,
– podatke o boniteti ponudnika (BON 1,
2 ali 3),
– izjavo ponudnika, da je proučil projektno dokumentacijo in si ogledal teren na
katerem bodo dela izvajana in, da nima nikakršnih pripomb (v primeru, da pripombe
ima jih mora v pisni obliki priložiti k ponudbi),
– seznam podizvajalcev,
– izjavo, da bo dela zavaroval pri eni od
zavarovalnih družb,
– reference.
2.D Opcija ponudbe mora znšatati 60
dni.
2.E Ponudba mora biti oblikovana po sistemu funkcionalni ključ v roke (investitor
bo izbranemu izvajalcu nakazal 30% avansa od pogodbene cene).
2.F Za resnost ponudbe morajo ponudniki priložiti akceptni nalog v višini 10% od
ponudbene cene, ki ga bo investitor vnovčil
kolikor izbrani izvajalec ne bo podpisal pogodbe pod pogoji, ki jih je navedel v ponudbi.
3. Kriteriji za izbiro izvajalca:
– reference,
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancija za resnost ponudbe in izvedbe,
– garancija za izvedena dela.
4. Odločitev o izbiri izvajalca
4.A Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo naslednji dan po roku za njihovo oddajo ob 12. uri na sedežu investitorja, Izlake 13, Izlake.
4.B Vsi prisotni predstavniki ponudnikov morajo imeti pisno pooblastio.
4.C Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo popolne in pravočasno prispele.
4.D Končno odločitev o izboru izvajalca
bo investitor sporočil vsem ponudnikom v
zakonitem roku.
IN-TACT, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

d/2) 1 stereomikroskop:
– zoom sistem,
– fototubus,
– kamera,
– monitor,
e) 1 enoskop (Endoscopes for Birds and
Exotic Animals - Karl Storz GmbH-Co.),
f) 1 videorekorder.
2. Lokacija: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana.
3. Ponudba mora vsebovati podatke o
servisu opreme, znesku, plačilnih pogojih
garanciji, predvideni rok dobave in dokazilo o registraciji ter 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 – oprema”.
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, servis, plačilni pogoji, dobavni
rok, poslovne refernece.
8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Vsa dodatna pojasnila dobite po telefonu 1258-292.
Veterinarska fakulteta v Ljubljani

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
– 10,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del kot je razpisan, glede na pridobitev sredstev (republiška sredstva, pristojbine, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec
v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Ponudbe morajo vsebovati: firmo oziroma ime ponudnika, dokazilo o registraciji, zahtevane reference, cenik razpisanih del
po enotah mere, skupno vrednost razpisanih
del, seznam lastne mehanizacije, ostale
ugodnosti in osnutek pogodbe (določila pogodbe – datum do katerega velja ponudba,
način obračunavanja del, rok plačila, garancijske roke, način spremembe cen, delež
stroškov podizvajalcev, rok izvedbe del, zagotovilo o upoštevanju delovnih in življenjskih pogojev kot jih določajo veljavne kolektivne pogodbe ter navedbo pooblaščene
osebe ponudnika.)
6. Merila za izbiro ponudnika: reference, cene razpisanih del po enotah mere,
skupno vrednost razpisanih del, ustreznost
delovnih sredstev s katerimi razpolaga, delež podizvajalcev, način plačila in fiksnost
cen, posebne ugodnosti.
7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe na javni razpis predložite do
dvajsetega dne po objavi (dan izdaje Uradnega lista RS se ne šteje) do 12. ure v sprejemno pisarno Občine Luče v zaprti kuverti
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih
cestah Občine Ljubno”.
8. Rok za objavo izbora izvajalca: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Občina Ljubno
Zavod za gozdove Slovenije-OE Nazarje

Ob-464
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, razpisuje na podlagi
določil 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 in montažo raziskovalne opreme
1. Predmet razpisa je nabava in montaža
raziskovalne opreme:
a) – 10 šolskih mikroskopov – binokularni,
b) – 3 grafoskopi,
c) – 3 diaprojektorji,
d) – 2 stereomikroskopa:
d/1) 1 steromikroskop z ogrevalno mizico:
– povečava 100-500×,
– spodnji in stranski vir svetlobe,
– fototubus,
– kamera,
– monitor,

Št. 061-2/96
Ob-465
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94),
Občina Ljubno v sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije, OE Nazarje objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Ljubno v letu 1996
1. Naročnik: Občina Ljubno.
2. Dokumentacija
Dokumentacija razpisanih del je na razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije Območna enota Nazarje, Savinjska c. 4, Nazarje, odsek za tehnologijo dela in gozdne
prometnice (Jože Jeraj, dipl. inž. gozd.) in
na sedežu Občine Ljubno.
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa so redna vzdrževalna dela na gozdnih cestah: profiliranje vozišča,
čiščenje in izkop odvodnih jarkov, gramoziranje, valjanje, nabava drežnikov, izgradnja propustov, izgradnja kanalete in postavitev prometne signalizacije.

Št. 02/2951/96
Ob-466
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE
Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana, razpisuje na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84) in 7. člena
pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85)
javni razpis
za izvedbo del: Gradnja
telekomunikacijskih kabelskih omrežij
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca(ev)
za gradnjo kabelskih omrežij:
– KKO Kare 36 (Dunajska–reka Sava–
obvoznica),
– KKO Kare 29 (Murgle),
– KKO Kare 40 (Kodeljevo),
– KKO in RNO Loški potok,
– KKO in RNO Komenda,
– KKO in RNO Laze – I. faza,
– KKO in RNO Motnik – I. faza,
– KKO in RNO Lukovica,
in izvajalca(ev) za polaganje optičnih
kablov:
– Kamnik–Komenda,
– Kamnik–Laze–Motnik,
– Ivančna gorica–Krka.
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3. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo do 8. 3. 1996 v službi za investicijsko-tehnične zadeve PE Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana, pri Egidiju Rotarju,
dipl. inž., soba 217, tel. 312-100, ali pri
Vojku Škulju, dipl. inž., soba 218, tel. 304313, med 9. in 12. uro. Na istem mestu
lahko dobijo tudi natančnejše informacije v
zvezi z razpisom.
4. Vrednosti del
Ocenjena vrednost del znaša po posameznih predmetih razpisa v SIT:
KKO Kare 36 – 60 mio, KKO Kare 29 –
55 mio, KKO Kare 40 – 75 mio, KKO in
RNO Loški potok – 55 mio, KKO in RNO
Komenda – 135 mio, KKO in RNO Laze – I.
faza – 54 mio, KKO in RNO Motnik – I.
faza – 24 mio, KKO in RNO Lukovica –
170 mio, polaganje optičnega kabla: Kamnik–Komenda – 23 mio, Kamnik–Laze–
Motnik – 34 mio, Ivančna gorica–Krka – 20
mio.
5. Pričetek in dokončanje del
Predvideni roki pričetka in dokončanja
del so po posameznih predmetih razpisa
naslednji: KKO Kare 36: od 15. 3. do 1. 8.
1996, KKO Kare 29, KKO Kare 40: od 1. 5.
do 1. 10. 1996, KKO in RNO Loški potok:
od 25. 5. do 25. 9. 1996, KKO in RNO
Komenda: od 15. 6. do 15. 10. 1996, KKO
in RNO Laze in KKO in RNO Motnik: od 1.
6. do 1. 10. 1996, KKO in RNO Lukovica:
od 1. 7. do 15. 12. 1996, optični kabel Kamnik–Komenda: od 15. 5. do 15. 7. 1996,
Kamnik–Laze–Motnik: od 15. 5. do 15. 8.
1996 in Ivančna gorica–Krka: od 1. 6. do
1. 8. 1996.
6. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za polaganje in spajanje kablov.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov in investitorjeva interna navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.
7. Rok za oddajo ponudb je 12. 3. 1996
do 13. ure.
Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana, ali oddajte
osebno v pisarni vložišča v II. nadstropju
poslovne stavbe Cigaletova 10.
Ponudbe morajo biti oddane v dveh izvodih in v zapečatenih ovojnicah ločeno za
vsak objekt in z oznako: “Ne odpiraj”.
8. Odpiranje ponudb bo 14. 3. 1996, v
sejni sobi št. 415/IV nadstropje poslovne
stavbe Cigaletova 10, s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni najkasneje v roku 10
dni po odpiranju ponudb.
Telekom Slovenije, p.o.
PE Ljubljana

Ob-467
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Občina Slovenska Bistrica objavlja

6.4. Dokazilo o finančnem stanju (BON
1 in BON 2).
6.5. Seznam dosedanjih realizacij projektov ponudnika na področju šolstva.
6.6. Opis drugih ugodnosti, ki jih je ponudnik pripravljen in usposobljen nuditi naročniku.
7. Ponudniki oddajo ali pošljejo svoje
ponudbe na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica,
v 30 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS.
Ponudbe oddajte v zaprti in zapečateni
kuverti z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
osnovne šole”.
Naročnik bo upošteval le ponudbe, ki
bodo pripravljene skladno z razpisnimi pogoji.
8. Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni v roku največ 31 dni od oddaje ponudbe.
Občina Slovenska Bistrica

javni razpis
za predhodno ugotavljanje
usposobljenosti izvajalcev za dela
svetovalnega inženiringa in izdelavo
tehnične dokumentacije pri programu
prenove in dograditve osnovnih šol v
Občini Slovenska Bistrica
1. Naročnik želi ugotoviti usposobljenost
ponudnikov za dela svetovalnega inženiringa in izdelave tehnične dokumentacije pri
programu prenove in dograditve osnovnih
šol na območju Občine Slovenska Bistrica.
1.1. Svetovalni inženiring obsega naslednje dejavnosti:
1.1.1. Pridobivanje in nadzor nad izdelavo lokacijskih dokumentacij.
1.1.2. Urejanje parcelno-pravnih zadev
za potrebe gradnje.
1.1.3. Pridobivanje soglasij in strokovnih mnenj, ki so potrebna za vodenje upravnih postopkov.
1.1.4. Pridobivanje upravnih odločb (lokacijskega in gradbenega dovoljenja).
1.1.5. Izvajanje javnih razpisov za izbor
izvajalcev za gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
1.1.6. Nadzor nad izvajanjem graditve v
obsegu, ki je določen z 62. členom ZGO.
1.1.7. Zastopanje naročnika pri drugih
dejavnostih v zvezi z gradnjo.
1.2. Izdelava tehnične dokumentacije obsega:
1.2.1. Izdelavo idejnih načrtov,
1.2.2. Izdelavo PGD in PZI načrtov.
2. Vse naloge opisane v predhodni točki
se bodo izvajale v Občini Slovenska Bistrica.
3. Orientacijska
vrednost
del
je
71,000.000 SIT.
4. Čas trajanja programa je 5 let.
5. Naročnik bo ugotavljal usposobljenost
ponudnikov na podlagi naslednjih kriterijev:
5.1. Usposobljenost ponudnika, da izvaja vse storitve navedene v 1. točki s sodelavci, ki so zaposleni v firmi ponudnika.
5.2. Reference in uspešne realizacije ponudnika na področju investicij v šolstvu in
posebej še investicije v osnovnošolskem
programu.
5.3. Finančna usposobljenost ponudnika
in zmožnost nudenja kratkoročnih blagovnih kreditov in drugih finančnih ugodnosti
naročniku.
5.4. Ostale ugodnosti, ki jih ponudi ponudnik.
6. Kot dokazila o svoji usposobljenosti
ponudnik predloži v obliki elaborata naslednja dokazila:
6.1. Podatki o ponudniku.
6.2. Registracija ponudnika za ponudena dela.
6.3. Seznam strokovnih kadrov z referencami.

Št. 170/96
Ob-468
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Dijaški dom Ivan Cankar
javni razpis
za zbiranje ponudb za izdelavo notranje
opreme prostorov uprave in
vzgojiteljske zbornice
1. Investitor: Dijaški dom Ivan Cankar.
2. Predmet razpisa je izdelava notranje
opreme prostorov uprave in vzgojiteljske
zbornice.
3. Dokumentacija za razpisano opremo
je dostopna v Dijaškem domu Ivan Cankar
(v tajništvu).
4. Dodatne informacije so na voljo ponudnikom pet delovnih dni po objavi med 8.
in 10. uro.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– zajamčena kvaliteta storitve ter upoštevanje tehnoloških in oblikovalnih zahtev
projekta,
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija.
6. 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”.
7. Javno odpiranje ponudb bo drugi delovni dan od preteka roka za sprejem ponudb v Dijaškem domu Ivana Cankarja, ob
12. uri.
8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 7 dni od dneva odpiranja ponudb.
Dijaški dom Ivan Cankar,
Ljubljana
Ob-469
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec objavlja kot pooblaščeni naročnik na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
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odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)

8. Rok za oddajo ponudb je do 26. 3.
1996 do 10. ure, v tajništvo Splošne bolnišnice. Istega dne ob 11. uri bo v sejni sobi
Splošne bolnišnice javno odpiranje prispelih ponudb.
9. Stroške priprave ponudb nosijo ponudniki sami.
10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.
12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb.

– zagotovitev servisa in rezervnih delov
v Republiki Sloveniji,
– odzivni čas za odpravo okvare,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– posebni popusti in dodatne ugodnosti
ponudnika.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska 3, z oznako “Ne odpiraj – ponudba – oprema” ter na ovojnici
navesti tudi svojo firmo in naslov.
8. Rok za oddajo ponudb je do 2. 4. 1996
do 10. ure, v tajništvo Splošne bolnišnice.
Istega dne ob 11. uri bo v sejni sobi Splošne
bolnišnice javno odpiranje prispelih ponudb.
9. Stroške priprave ponudb nosijo ponudniki sami.
10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.
12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje čiščenja vezenih hodnikov in
skupnih prostorov v Splošni bolnišnici
Slovenj Gradec
1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 3.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za izvajanje čiščenja: veznih
hodnikov, stopnišč, avl., dnevnih prostorov,
čakalnic, javnih sanitarij, garderob, jedilnice, dvigal, fizioterapije in RTG oddelka, kar
predstavlja 6250 m2:
– kirurško-ginekološki blok, 2300 m 2 –
PVC talne obloge,
– interni oddelek, 1400 m 2 – PVC talne
obloge,
– otroški oddelek, 1450 m 2 – PVC talne
obloge,
– vezni hodnik, avle, 1100 m2 – PVC
talne obloge in brušen teraco.
Celotna bruto površina bolnišnice pa je
25.100 m2.
3. Z oddajo čiščenja želi bolnišnica doseči višjo stopnjo čistoče, boljšo organiziranost, drugačno delitev dela, razbremenitev
zdravstvenih delavcev, ki sodelujejo pri procesu čiščenja, higiensko-epidemiološki nadzor, zmanjšanje stroškov in minimalno onesnaževanje okolja.
Čiščenje mora obsegati dnevno, tedensko in mesečno čiščenje 6250 m2 ter generalno čiščenje celotne bruto talne površine
bolnišnice (25100 m2). Delo mora biti organizirano tako, da je v dopoldanskem času v
bolnišnici prisotna “dežurna” ekipa, temeljito – glavno čiščenje pa se opravlja v popoldanskih in večernih urah.
4. Kontaktna oseba pri pooblaščenem naročniku je glavna sestra bolnišnice Jana
Spanžel, vms. Na morebitna pismeno posredovana vprašanja, bo vsem ponudnikom posredovan pisni odgovor najkasneje 10 dni
pred iztekom razpisnega roka. Sklicevanje
na razne ustno posredovane informacije se
ne bo upoštevalo.
5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil, sicer se ponudba ne bo mogla upoštevati.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena čiščenja na m2,
– cena generalnega čiščenja na m 2,
– način plačila in fiksnost cen,
– način izvajanja čiščenja,
– vrste čistilnih pripomočkov in sredstev,
– prevzem delavcev – organizacija dela,
– izvajanje higiensko-epidemiološkega
nadzora,
– edukacija delavcev,
– reference s področja zdravstva,
– posebni popusti in dodatne ugodnosti
ponudnika.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska 3, z oznako “Ne odpiraj – ponudba – čiščenje” ter na ovojnici
navesti tudi svojo firmo in naslov.

Ob-470
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec objavlja kot pooblaščeni naročnik na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo opreme za
endoskopijo
1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 3.
2. Predmet razpisa: fiber gastroskop z naslednjimi zahtevanimi parametri:
– vidno polje 120 stopinj,
– globina 3 do 100 mm,
– možnost deflekcije:
– navzgor 210 stopinj – navzdol 120
stopinj,
– desno – levo,
– 120 stopinj – 120 stopinj,
– premer instrumenta – ∅ 10,8 mm,
– rigiden distalni premer – ∅ 10,7 mm,
– premer delovnega kanala – ∅ 2,8 mm,
– delovna dolžina 1050 mm,
– celotna dolžina 1395 mm.
3. Orientacijska
vrednost
opreme:
2,000.000 SIT.
4. Kontaktna oseba pri pooblaščenem naročniku je vodja komercialne službe dipl.
ek. Suzana Dolar.
Na morebitna, pismeno posredovana
vprašanja, bo vsem ponudnikom posredovan pisni odgovor najkasneje 10 dni pred
iztekom razpisnega roka. Sklicevanje na razne ustno posredovane informacije se ne bo
upoštevalo.
5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil, sicer se ponudba ne bo mogla upoštevati.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena (fco kupec vključujoč montažo,
prometni davek in ocarinjenje),
– kvaliteta,
– način plačila in fiksnost cen,
– čimkrajši rok dobave in montaže,
– garancijski rok, ki ne sme biti krajši od
dveh let,

Št. 29-34/96
Ob-471
Investitor Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, razpisuje
po pooblastilu Ministrstva za šolstvo in šport
Republike Slovenije ter na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
inženiringa pri preureditvi in nadzidavi
bloka V. v Študentskem naselju v
Ljubljani.
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljubljani, Ljubljana, Cesta 27. aprila 31.
2. Predmet razpisa: opravljanje inženiringa pri preureditvi in nadzidavi bloka V. v
Študentskem naselju v Ljubljani.
3. Dvig razpisne dokumentacije: interesenti lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva razpisa do vključno petega dne
po objavi tega razpisa vsak delovni dan na
upravi Študentskih domov v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana.
4. Orientacijska vrednost naročila znaša
300,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka izvajanja inženiringa je takoj po izbiri najugodnejšega
ponudnika.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisne dokumentacije.
7. Rok za oddajo ponudb je 22. 3. 1996
do 11. ure na naslov investitorja.
8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti “Ponudba – inženiring – Študentski
dom – ne odpiraj”.
9. Odpiranje ponudb bo 22. 3. 1996 ob
12. uri, v sejni sobi bloka III. v Rožni dolini, Cesta 27. aprila 31.
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10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
do 29. 3. 1996.
Študentski domovi v Ljubljani

Št. 84/96
Ob-487
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS,
št. 5/96) in na podlagi 4. člena pravilnika o
pogojih in metodologiji izbora in financiranja razvojnih projektov izumiteljev (Ur. list
RS, št. 29/94) Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja
razpis
za zbiranje prijav za pridobitev
subvencij za pokrivanje dela stroškov
projektov začetnega razvoja izumov
I. Pogoji
1. Prijavo na razpis lahko vloži izumitelj, ki v smislu predpisov s področja industrijske lastnine prosto razpolaga z vsaj deloma ustvarjenim izumom (v nadaljevanju:
predlagatelj). Predlagatelj je lahko tudi pravna oseba, če predloži dokument, s katerim
predlagatelj kot delodajalec in izumitelj kot
delojemalec urejata medsebojne pravice in
obveznosti v smislu zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja
(Uradni list RS, št. 45/95).
2. Novost izuma izkaže predlagatelj tako, da predloži predhodno opravljeno mednarodno poizvedbo o stanju tehnike in mnenje o patentibilnosti izuma (v nadaljevanju:
poročilo).
Poročilo ne sme biti starejše od enega
leta in mora izpolnjevati naslednji zahtevi:
a) da je bilo pripravljeno na podlagi dokumentacije, ki mora zajeti vse tiste vsebinske sestavine, ki bi jih vsebovala ali jih
vsebuje pravilno vložena patentna prijava
oziroma patentni spis za izum;
b) da je poročilo pripravila katerakoli
ustanova oziroma urad iz 72. člena Zakona
o industrijski lastnini (Uradni list RS, št.
13/92, 27/93). Informacije v zvezi s postopkom za pridobitev poročila so na voljo na
Uradu Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine, Ljubljana, Kotnikova 6
(Kukec ali Podgorelec, tel.: 061/1312322).
II. Subvencije za kritje dela stroškov začetnega razvoja izuma, in sicer:
– do 100% razumnih neposrednih stroškov začetnega razvoja izuma. Sem sodijo
materialni stroški ter stroški proizvodnih in
neproizvodnih storitev. Živo delo šteje za
sofinanciranje projekta začetnega razvoja
izuma (v nadaljevanju: projekta).
Začetni razvoj izuma obsega razvojna
oziroma raziskovalna dela (v nadaljevanju:
RR), ki so potrebna, da se s pomočjo uporabnega modela izuma ali njegovega dela
preverijo prednosti in slabosti nove tehnične rešitve problema.
III. Merila
Pri odločanju o izboru projektov in višini subvencije bo v presoji predvsem:
a) primerjava že preverjenih oziroma
predvidenih prednosti in slabosti nove tehnične rešitve problema z znanimi prednostmi in slabostmi izdelkov, ki jih njihovi kupci uporabljajo za enake ali podobne namene, kot bo namen iz izuma izhajajoče inovacije;
b) ocena dosegljivosti namenskega cilja
projekta oziroma ocena izvedljivosti poslovnega načrta inovacije;
c) varčnost pri izvedbi projekta in delež
sofinaciranja.

IV. Splošni pogoji in roki
1. Razpis je odprt do konca leta 1996.
2. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjeni prijavni obrazec “POI-96” in predlog projekta s prilogami v skladu z navodilom “NAI-96” za pripravo prijave na razpis
(v nadaljevanju: prijava). Nepopolne prijave bodo zavrnjene. Prijavni obrazec in navodilo lahko dobite na recepciji ministrstva
ali pa naročite po telefonu v tajništvu sektorja za tehnologijo in inovacije ministrstva
(tel.: 061/1311107).
3. Predlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje
razpisa, lahko vložijo prijavo v vložišču ministrstva (I. nadstropje) ali pošljejo priporočeno po pošti.
4. Predlagatelj (izumitelj) mora biti državljan Republike Slovenije, predlagatelj
pravna oseba pa mora biti v večinski lasti
državljanov oziroma pravnih oseb iz Republike Slovenije.
5. Predlagatelj (izumitelj), ki je v delovnem razmerju, mora prijavi priložiti dokument, s katerim z delodajalcem urejata medsebojne pravice in obveznosti v smislu zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/95).
6. Predlagateljem, katerih predlogi projektov ne bodo izbrani, bo ministrstvo v
skladu s finančnimi zmožnostmi subvencioniralo neposredne stroške za pridobitev poročila iz točke I.2. pogojev tega razpisa oziroma neposredne stroške za pripravo predloga projekta do zneska v bruto višini
100.000 SIT (z besedo: sto tisoč tolarjev) in
sicer, če bo prijava na razpis popolna in če
bodo predložena dokazila o plačilu teh stroškov.
7. Ministrstvo bo predlagatelje obvestilo
o rezultatih izbora v 90 dneh od datuma, ko
bo prejelo popolno prijavo na razpis.
Definicije uporabljenih izrazov
1. Namenski cilj projekta začetnega razvoja izuma je pozitivni denarni tok kot posledica inovacije, ki pomeni pretvorbo izuma v:
a) nov proizvod, uspešen na trgu, oziroma
b) nov postopek, ki se uspešno uporablja
v gospodarski praksi, oziroma
c) pogodbeni odstop pravic izkoriščanja
izuma ali patenta in know-howa obeh pridobitelju licence.
2. Predvidene prednosti in slabosti nove
tehnične rešitve problema, ki se v začetnem
razvoju preverjajo z znanimi prednostmi in
slabostmi izdelkov/postopkov, ki jih njihovi kupci uporabljajo za enake ali podobne
namene, kot bo namen predvidene inovacije, so predvsem:
– uporabno-tehnične (uporabnost rešitve:
vpliv na okolje, izkoristek, specifična moč
...);
– tehnološke (lastna cena: enostavnost
rešitve, materiali, izdelovalnost, standardnost delov ...);
– ekonomsko-pravne (višina potrebne
naložbe za dosego pozitivnega denarnega
toka: tržna cena in velikosti trgov, stopnja
monopolizacije trgov in organizacijska
struktura najmočnejših konkurentov, dostop
do trgov, čas, potreben za posnemanje inovacije s strani konkurence, zakonodaja itn.).

Št. 19/96
Ob-486
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje na podlagi 53. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84), in
1. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
lokalne ceste Ponova vas - Velike
Lipljene, odsek Županova jama - Velike
Lipljene
1. Investitor del je Občina Grosuplje,
Grosuplje, Kolodvorska 2, ki jo zastopa župan Rudolf Rome, dipl. inž.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
rekonstrukcijo zgoraj navedene lokalne ceste.
3. Razpisna dokumentacija in ogled projekta sta na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure v Uradu za komunalno infrastrukturo občine Grosuplje, Kolodvorska 2, tel.:
761-211 - Likovič Marija, plačilo nevračljivih materialnih stroškov razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT ponudniki vplačajo
na žiro račun proračuna Občine Grosuplje
št. 50130-630-810272.
4. V sklopu tega razpisa je predvidena
razširitev ceste ter obnova spodnjega in
zgornjega ustroja ceste v dolžini ca.
2.000 m. Ocenjena vrednost del je 5,000.000
SIT. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena
pogodba “ključ v roke”.
5. Dela se bodo izvajala v mesecih april
- maj 1996.
6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva, oziroma pravico odstopa od podpisa
pogodbe v primeru nezaključene finančne
konstrukcije.
V obeh primerih ponudnik ni upravičen
do odškodninskega zahtevka iz tega naslova.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
8. Rok za dostavo ponudb je 29. 3. 1996
do 8.30 ure na naslov: Občina Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje, v zapečateni kuverti z oznako “Cesta Županova jama - Velike Lipljene - Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane po pošti morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 28. 3. 1996.
9. Odpiranje ponudb bo 29. 3. 1996 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Grosuplje
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Preverjene prednosti in slabosti so za
vlagatelja(e) mogoča podlaga za opredelitev ali opustitev projekta inovacije, ki izhaja iz izuma.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

– rok izdaje,
– finančna konstrukcija in obrazložitev,
kako bo morebitno sofinanciranje vplivalo
na končno ceno,
– strokovna recenzija, ki jo na zahtevo
in za račun avtorja izdela predsednik ustreznega razširjenega strokovnega kolegija
ali višji svetnik,
– predračun za tisk in izjava o izbiri tiskarne, iz katere mora biti razvidno, da je
izbrani izvajalec najugodnejši ponudnik izmed najmanj treh.
2. Na razpis za sofinanciranje kongresov
in strokovnih srečanj v Republiki Sloveniji,
ki imajo državni ali mednarodni pomen in
bodo organizirani v letih 1996 in 1997, se
lahko prijavijo organizatorji teh srečanj, ki
morajo v prijavi navesti:
– vrsto kongresa ali strokovnega srečanja,
– podatke o organizatorju,
– okvirni ali dokončni program ter mesto in čas,
– vlogo ministrstva pri organizaciji (pokrovitelj, sofinancer, soorganizator, aktivni
udeleženec v programu),
– finančno konstrukcijo in predlog sofinanciranja.
3. Na razpis za sofinanciranje aktivne
udeležbe na kongresu ali mednarodnem
strokovnem srečanju se lahko prijavi posamezni strokovnjak, če predloži dokaze o izpolnjevanju najmanj dveh izmed naslednjih
pogojev:
– da bo na strokovnem srečanju, ki ima
pomen za vso državo, pisno in ustno predstavil dosežke naše medicinske oziroma
zdravstvene stroke,
– da gre za srečanje, katerega program
je v skladu s prednostnimi nalogami zdravstva v Sloveniji,
– da je udeležba na strokovnem srečanju
potrebna zaradi uvajanja novih dejavnosti
oziroma posodobitve določene dejavnosti,
ki ima pomen za vso državo.
Ministrstvo bo le izjemoma (na podlagi
ugotovljene posebne kakovosti sprejetih
prispevkov) sofinanciralo udeležbo več strokovnjakov na istem kongresu oziroma strokovnem srečanju.
Prijavo na razpis z vsemi dokazili je treba poslati na Ministrstvo za zdravstvo, Ljubljana, Stefanova 5 najpozneje do 30. marca
1996, in sicer v zaprti kuverti, na kateri
mora biti glede na vsebino prijave eden izmed naslednjih napisov:
1. Razpis – strokovni tisk – Ne odpiraj!
2. Razpis – organizacija kongresov – Ne
odpiraj!
3. Razpis – udeležba na kongresih – Ne
odpiraj!
Javno odpiranje prijav bo v sredo,
3. aprila 1996 ob 9. uri v sejni dvorani Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova
5, pritličje.
Izbiro med prijavitelji bo opravilo Ministrstvo za zdravstvo v skladu s pravilnikom
in merili, ki so razvidna iz razpisnih pogojev. Prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni
do 20. maja 1996. Na tej podlagi bo ministrstvo sklenilo s posameznimi prejemniki
sredstev pogodbe oziroma izdalo sklepe v
skladu s predpisi, ki veljajo za uporabnike
sredstev državnega proračuna.
Ministrstvo za zdravstvo

Ob-472
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Slovenska Bistrica

Št. 403-12/96
Ob-488
V skladu z 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) in proračunom Republike Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) ter
na podlagi 14. člena pravilnika o sofinanciranju strokovnega tiska, organizacije in udeležbe na kongresih in drugih strokovnih srečanjih (Ur. l. RS, št. 71/94) objavlja Ministrstvo za zdravstvo
javni razpis
za sofinanciranje strokovnega tiska,
organizacije strokovnih srečanj ter
aktivne udeležbe na kongresih in
mednarodnih strokovnih srečanjih v letu
1996
Predmet razpisa:
1. sofinanciranje zdravstvenih strokovnih tiskov v letu 1996, ki imajo pomen za
izvajanje in razvoj zdravstvenega varstva v
Republiki Sloveniji, v skupni vrednosti
7,000.000 SIT,
2. sofinanciranje organizacije kongresov
in strokovnih srečanj s področja zdravstvenega varstva, ki imajo pomen za vso državo
ali mednarodni pomen in bodo organizirani
v letu 1996 ali 1997, v skupni višini
3,500.000 SIT,
3. sofinanciranje aktivne udeležbe na
kongresih in mednarodnih srečanjih v letu
1996 v skupni višini 2,000.000 SIT.
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe s področja zdravstva in zdravstvenega
šolstva s sedežem v Republiki Sloveniji ter
skupine strokovnjakov (za strokovni tisk)
oziroma posamezni strokovnjaki (za vse tri
razpisane namene) s področja zdravstva.
1. Ministrstvo bo sofinanciralo naslednje vrste strokovnih tiskov s področja medicine in zdravstvenega varstva:
– izviren učbenik ali prevod priznanega
svetovnega učbenika oziroma skripta za študente s področja, za katero ni učbenika,
– priročnik oziroma strokovno navodilo
za opravljanje zdravstvene dejavnosti na nekem področju, ki so ga pripravili: razširjeni
strokovni kolegiji, klinike, inštituti ali priznani strokovnjaki,
– monografija, raziskovalno poročilo ali
drugo zahtevno strokovno delo,
– tuje in domače strokovne periodične
publikacije, ki imajo po mnenju Zdravstvenega sveta pomen za opravljanje zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Gradiva morajo biti v slovenskem jeziku, izjemoma so lahko izvirni strokovni učbeniki, monografije in raziskovalna poročila tudi v tujem jeziku, če gre za promocijo
znanja in izkušenj naših strokovnjakov v
svetovni strokovni javnosti.
Prijavi mora biti priloženo:
– opis strokovnega tiska,
– osebni, strokovni in bibliografski podatki o avtorju oziroma avtorjih,

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo študije
prometne ureditve mesta Slovenska
Bistrica
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega izvajalca za izdelavo študije prometne
ureditve mesta Slovenska Bistrica.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 10, II/nadstr. pri Janiki Zorič vsak delovnik med 7. in 10. uro,
kjer je na ogled tudi vsa razpoložljiva prostorska dokumentacija (informacije na tel.
062/811-457). Ob dvigu razpisne dokumentacije so ponudniki dolžnik predložiti potrdilo o vplačilu 10.000 SIT za materialne
stroške na žiro račun Občine Slovenska Bistrica št. 51810-630-25589.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 2,000.000 SIT.
5. Merila za izbor najugodnejšega izvajalca so cena, reference, rok izvedbe, strokovna usposobljenost in dodatne ugodnosti
ponudnika.
6. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo, ki vsebuje:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji dejavnosti,
– ceno,
– reference pri izvajanju podobnih nalog
z navedbo nosilca naloge ter morebitnimi
podizvajalci,
– podrobno vsebino ponujenih del,
– način obračunavanja del s predvideno
dinamiko plačil,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku,
– plan dinamike izvrševanja del z rokom
izdelave študije.
7. Rok za oddajo ponudbe je 14 dni od
objave v Uradnem listu RS po pošti ali osebno na vložišče Občine Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – razpis za
študijo prometne ureditve”.
8. Ponudbe se bodo odpirale naslednji
delovni dan po preteku razpisa ob 12. uri na
sedežu občine.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 15 dneh po končanem
razpisu.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 2.0.-601/96
Ob-473
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93),
Slovenske železnice, d.d., objavljajo
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javni razpis
za izbiro izvajalca
A. Splošni pogoji
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa
Razpis za dobavo in montažo:
– UKV naprav na območju prometnega
vozlišča Koper,
– UKV naprav na območju železniške
postaje Zalog,
– naprav za železniški prenos podatkov
prometnega vozlišča Koper,
– PC LAN omrežja na tovorni postaji
Koper Strmin in RG v Luki Koper.
3. Čas del: april–maj 1996 (30 dni).
4. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki ob predložitvi fotokopije
zbirnega sporočila o obremenitvi žiro računa nalogodajalca v prostorih Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, v tajništvu Službe za elektrotehnično dejavnost, III.
nadstropje, soba 365 od objave do 12. 3.
1996 med 9. in 12. uro.
Dodatne informacije dobite od 12. 3.
1996 do 14. 3. 1996 pri Marjanu Hribarju
osebno v prostorih Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, v Službi za elektrotehnično dejavnost, III. nadstropje, soba
364 ali po tel. 061/13-13-144 int. 26-80,
med 9. in 11. uro.
Kupnino za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 12.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun Slovenskih železnic, d.d., – Infrastruktura št. 50100-601-5014744.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
6. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je četrtek 28. 3.
1996 do 8.30 na Slovenskih železnicah, Kolodvorska 11, Ljubljana, v tajništvu Infrastrukture, II. nadstropje, soba 205.
Ponudba lahko zajema iz točke 2. posamezne postavke ali vse postavke skupaj.
7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek 28.
3. 1996 ob 9. uri v prostorih Slovenskih
železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, v
stekleni dvorani.
8. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

razpis
za zbiranje ponudb za izdelavo
izvedbene tehnične dokumentacije,
projektnega in izvedbenega inženiringa
gradbenih, inštalacijskih in obrtniških
del ter zunanje ureditve bolnišnične
lekarne v Splošni bolnišnici Trbovlje,
Rudarska c. 9
1. Uporabnik: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9.
Investitor: Splošna bolnišnica Trbovlje,
Rudarska cesta 9.
2. Razpisno dokumentacijo lahko dvignite na Upravi Splošne bolnišnice Trbovlje
pri pomočnici direktorja Marini Barovič,
dipl. ek. v 6 dneh od objave razpisa od 8. do
13. ure.
Uporabnik bo ponudniku zračunal materialne stroške razpisne dokumentacije v
višini 10.000 SIT, ki jih ponudnik poravna
pred dvigom dokumentacije na blagajni
Splošne bolnišnice Trbovlje. V ceni razpisne dokumentacije je zajet prometni davek
po tar. št. 1 – storitve.
3. Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom pisno naslovite na Splošno bolnišnico
Trbovlje, v roku 10 dni po objavi tega razpisa. Vsem ponudnikom bo v 17 dneh od
razpisa pisno odgovorjeno na ponudnikov
pisni zahtevek po obrazložitvi razpisne dokumentacije. Sklicevanje na razne ustne informacije ne bomo upoštevali.
4. Predmet razpisa je izdelava izvedbenega inženiringa, ki obsega:
– pridobitev vseh soglasij (lokacijsko,
gradbeno in drugo),
– izdelavo tehnične dokumentacije (projekt PGD in PZI, projekt notranje opreme s
specifikacijo opreme, projekt zunanje ureditve ožje okolice obravnavanega objekta),
– izvedbo vseh gradbenih, inštalacijskih,
obrtniških ter ostalih del, ki so predmet razpisa po izdelani projektni dokumentaciji,
– izdelavo PID po potrebi,
– izvedba tehničnega pregleda objekta
ter pridobitev uporabnega dovoljenja.
Neto površina bolnišnične lekarne znaša
110 m2.
5. Orientacijske vrednosti za posamezna
dela so:
a) izdelava tehnične dokumentacije (projekt PGD in PZI za preureditev obstoječih
prostorov v bolnišnično lekarno in zunanje
ureditve),
B) izdelava tehnične dokumentacije
(projekt notranje opreme),
C) preureditev obstoječih prostorov v
bolnišnično lekarno (izvedbeni inženiring),
D) oprema bolnišnične lekarne.
Skupna orientacijska vrednost je
20,400.000 SIT.
Vsa zgoraj navedena dela bo uporabnik
oddal enemu izvajalcu v zaključnem obsegu po razpisnih pogojih za zbiranje ponudb.
Dela se bodo oddala po sistemu “funkcionalni ključ v roke”. Kolikor izvajalec ne
more izvajati vseh razpisanih skupin del –
nima lastnih proizvodnih zmogljivosti – mora ponudba vsebovati seznam izvajalčevih
subizvajalcev za posamezne skupine del kateri morajo biti seznanjeni s temi razpisnimi
pogoji. Vsaka ponudba mora vsebovati pisno izjavo subizvajalcev, da so seznanjeni z
razpisnimi pogoji in jih sprejemajo.

6. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in
odredbe o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94), sicer se
ponudba ne bo upoštevala.
7. Vsem ponudnikom bo omogočen ogled lokacije razpisanih del in bo organiziran
za vse ponudnike skupaj dne 11. marca 1996
ob 10. uri.
Predstavnik ponudnika mora na ogledu
predložiti pisno pooblastilo podjetja, katerega predstavnik je. Ogled bo vodil dr. Rudi
Zupan, direktor Splošne bolnišnice Trbovlje.
Zamudnikom ne bo omogočen naknaden
ogled.
8. Predviden rok pričetka del na objektu
je 15 dni po podpisu pogodbe.
Rok za dokončanje del je tri mesece po
podpisu pogodbe.
9. Glavni kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kompleksnost ponudbe glede na razpisne pogoje,
– vrednost ponujenih del,
– rok izvedbe,
– fiksnost cene – sistem “funkcionalni
ključ v roke”,
– ugodni plačilni pogoj,
– kapitalska sposobnost ponudnika
(BON 1, BON 2),
– ugodna garancijska doba,
– izjava banke o boniteti ponudnika,
– sposobnost ponudnika izvesti vsa razpisana dela z lastnimi kadri,
– navedba morebitnih izvajalčevih subizvajalcev s priloženo potrjeno izjavo razpisnih pogojev s strani subizvajalca,
– izjava banke, da bo ponudniku, če bo
izbran, izdala bančno garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo del.
10. Ponudbe morajo oddati najkasneje v
30 dneh od objave. Odpiranje ponudb bo
33. dan po objavi, če pa je ta dan sobota,
nedelja ali praznik, pa prvi delovni dan po
tem roku na upravi Splošne bolnišnice Trbovlje ob 12. uri.
Ponudbe je potrebno oddati na naslov:
Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje z oznako “Ne odpiraj – ponudba za bolnišnično lekarno”. Ponudnik
mora na ovojnico ponudbe izpisati točen
naslov svoje firme.
11. Ponudniki bodo o izboru pismeno obveščeni najkasneje v osmih dneh od datuma
odpiranja ponudb.
Splošna bolnišnica
Trbovlje

Št. 33/4
Ob-491
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) razpisuje Splošna bolnišnica
Trbovlje

Ob-492
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Rudnik Zagorja v zapiranju, d.o.o., Grajska 2
javni razpis
za izdelavo ureditvenega načrta
Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.
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2. Predmet razpisa je izdelava ureditvenega načrta Farčnikova kolonija v Zagorju
ob Savi.
3. Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.
4. Rok pričetka del je takoj po podpisu
pogodbe. Rok za izdelavo osnutka do faze
javne razprave je 120 dni po podpisu pogodbe, rok za končno izdelavo pa bo določen naknadno, skladno z verifikacijo osnutka na Občinskem svetu Zagorje ob Savi.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– strokovna usposobljenost in primernost
izvajalca,
– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji,
– reference z dokazili o izdelavi podobnih U. N.,
– popolnost ponudbe,
– rok izdelave.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo UO
skladno z zakonom o graditvi objektov,
– reference podjetja in seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri projektu ter
reference eventualnih podizvajalcev,
– ponudbeno ceno,
– terminski plan,
– dopolnitev projektne naloge, kolikor
ponudniki smatrajo, da je to smotrno.
7. Razpisno dokumentacijo in strokovne
informacije dobite na sedežu Rudnika Zagorja v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje
ob Savi vsak delovni dan od 7. do 9. ure in
od 13. do 14. ure (tel. 0601/64-100 int. 313)
soba št. 13 pri tehničnemu vodji površinskih del Sandiju Grčarju.
8. Kompletne ponudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “Ponudba za ureditveni načrt Farčnikova kolonija v Zagorju – ne odpiraj!” morajo ponudniki oddati najkasneje
do 20. 3. 1996 do 12. ure na naslov: Rudnik
Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.
9. Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Rudnika Zagorje, in sicer 25. 3. 1996 ob
9. uri.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v skladu s pravilnikom o načinu in postopku oddaje del.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in
razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo v
investicijskem sektorju podjetja TELEKOM
Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 311/III, proti predložitvi dokazila o
plačilu 10.000 SIT na žiro račun podjetja št.
50100-601-35407. Natančnejše informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo
ponudniki pri Milanu Radinu, dipl. inž., v
sobi 311/III, ali po tel. 061/304-615, od
5. 3. 1996 dalje.
4. Vrednost del: ocenjena vrednost del
znaša 35 mio SIT.
5. Lokacija objekta: Blagovica–Trojane.
6. Pričetek del: predvideni rok pričetka
del je 2. april 1996, predvideni rok dokončanja del 10. maj 1996.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij in imajo
dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokovne kadre in opremo za polaganje in spajanje
kablov z optičnimi vlakni ter izkušnje pri
polaganju medkrajevnih in magistralnih kabelskih omrežij.
Ponudba mora vsebovati elemente, smiselne pravilniku o načinu in postopku oddaje graditve objektov in navodilom o pogojih
in postopkih za oddajanje del izvajalcem
(Uradno glasilo Telekom Slovenije, št.
5/95).
8. Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih investitorja.
9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: TELEKOM Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, ali biti oddane neposredno v sobi
810/VIII, na istem naslovu, najkasneje do
20. marca 1996 do 13. ure.
Ponudbe morajo biti predane v enem izvodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo del polaganja
kabla Blagovica–Trojane”.
10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo 22. marca 1996 v
sejni sobi (št. 1107) v XI. nadstropju poslovne stavbe podjetja TELEKOM Slovenije, Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom ob
9. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v roku najkasneje 30
dni po odpiranju ponudb.
TELEKOM Slovenije, p.o.,
Ljubljana

1. Predmet razpisa je dobava in montaža
pohištva za opremo garsonier, dveh čajnih
kuhinj in zaves za LPE Brnik.
2. Orientacijska
vrednost
del
je
2,900.000 SIT.
3. Lokacija del je na Brniku.
4. Predvideni pričetek del je 20. maj
1996, zaključek del 27. maj 1996.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– garancijski rok izvedenih del,
– kompletnost ponudbe,
– rok izvedbe del,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisnimi pogoji investitorja.
7. Ponudbe morajo biti oddane v dveh
zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno opremljene: prva kuverta mora biti
opremljena z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis št. 308/6-96 za opremo LPE Brnik –
dokumentacija”, druga kuverta mora biti
opremljena z označbo “Ne odpiraj – javni
razpis št. 308/6-96 oprema LPE Brnik – ponudba”.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana. Ponudbe morajo prispeti na
naslov do 11. marca 1996 do 12. ure. Ponudbe so lahko vročene tudi do istega roka
v prejemno pisarno MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 13. marca 1996
ob 11.30, v prostorih MNZ UUNZ, Beethovnova 3, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno
in ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena ponudniku.
V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, podpisani in žigosani
razpisni pogoji, podatki o finančnem stanju
ponudnika (BON 1 in BON 2 ali BON 3). V
nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz
nadaljnje obravnave.
Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za preteklo leto ter potrdilo banke
o povprečnem mesečnem stanju na žiro računu za zadnje tri mesece.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
11. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na Oddelku za gradnje in investicijsko vzdrževanje, Cankarjeva 4, Ljubljana,
vsak delovnik, razen ponedeljka, od 5. do
8. 3. 1996, od 9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
istem naslovu ali po tel. 061/302-552 (od 8.
do 9. ure pri Tufegdžić Sanji).
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-497
Podjetje TELEKOM Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 7.
člena pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov
javni razpis
za izvedbo del polaganja kabla z
optičnimi vlakni na delu slovenskega
telekomunikacijskega križa na relaciji
Blagovica–Trojane
1. Investitor: TELEKOM Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
polaganje kabla z optičnimi vlakni na relaciji Blagovica–Trojane.

Št. 0048-308/6-96
Ob-498
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije 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 dobavo in montažo pohištva za
opremo garsonier
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Št. 39/96
Ob-499
Republika Slovenija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, Novi
trg 3, objavlja na podlagi ZIPro za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

1 kom aparat za elektroterapijo in elektrodiagnostiko.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Oddelku za fizioterapijo Visoke šole za zdravstvo, Ljubljana, Poljanska
cesta 26a, pri Miroljubu Jakovljeviču, med
12. in 13. uro, tel. 322-277, int. 228.
b) kabinet za sanitarno inženirstvo:
1 kom fotoaparat PRIMA SUPER 115,
1 kom grafoskop Nordica X-LS,
1 kom binokularni svetlobni mikroskop
Olympus CH2S,
2 kom svetlometer (luksmeter).
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Oddelku za sanitarno inženirstvo Visoke šole za zdravstvo, Ljubljana, Poljanska cesta 26a, med 9. in 10. uro, pri
mag. Jožetu Horvatu, tel. 322-277, int. 215.
2. Predvideni dobavni rok je 30 dni po
sklenitvi pogodbe.
3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika – dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od treh mesecev
in odločbo o opravljanju dejavnosti,
– bonitetno poročilo,
– fiksno ceno (FCO VŠZ) po posameznih postavkah in končno ceno v SIT, v kateri je vključen znižan 5% davek,
– plačilne pogoje,
– datum veljavnosti ponudbe,
– vzorec pogodbe, ki smiselno vključuje
alinee 3. točke,
– garancijski rok in servisiranje ter odzivni čas pri servisiranju,
– druge ugodnosti ponudnika,
– reference.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: kvaliteta, cena in plačilni pogoji z morebitnimi popusti, kompleksnost ponudbe, dobavni rok, garancija in servisiranje, boniteta ponudnika pri nudenju servisnih storitev ter nabav rezervnih delov, druge
ugodnosti.
5. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo Ljubljana, Poljanska cesta 26a, do 12. 3.
1996 do 12. ure, v zaprti kuverti z opombo
“Ne odpiraj – ponudba za javni razpis (a,
b)”.
6. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
14. 3. 1996, ob 10. uri, v sejni sobi Visoke
šole za zdravstvo, Ljubljana, Poljanska cesta 26a.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje 15 dni po odpiranju ponudb.
Univerza v Ljubljani
Visoka šola za zdravstvo

I. Investitor: Občina Ruše, Kolodvorska
9, Ruše.
II. Predmet razpisa
Izbiranje najugodnejšega ponudnika za
izvajanje vzdrževalno-obnovitvenih del na
krajevni cesti. Odločitev o obsegu del je
pogojena s sedaj še nedorečenimi sredstvi
RS za sofinanciranje lokalne gospodarske
infrastrukture na demografsko ogroženih in
maloobmejnih območjih. Višina pridobljenih republiških sredstev bo vplivala na dokončno odločitev o obsegu vzdrževalno-obnovitvenih del.
III. Okvirna vrednost del: 24,000.000
SIT.
IV. Predvideni začetek in konec del
Začetek del takoj po podpisu pogodbe in
dokončanje del v roku 3 mesecev.
V. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– rok za dokončanje del.
VI. Zahtevane priloge
Ponudba mora vsebovati vse sestavine iz
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93).
VII. Dokumentacija
Dokumentacija (projekt) je na vpogled v
prostorih Občine Ruše na Falski cesti 18 v
Rušah (nad trgovino Merx), I. nadstropje,
soba št. 1 – Oddelek za komunalno gospodarstvo, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Za zahtevano nalogo dobijo interesenti
popis del.
Dodatne informacije: Albina Pajtler, tel.
062/661-178.
VIII. Rok za oddajo ponudb
Ponudbo, izdelano po zahtevah naročnika, mora ponudnik oddati v sprejemni pisarni Občine Ruše, Kolodvorska 9, Ruše,
ali poslati po pošti, najpozneje 10 dni po
objavi razpisa.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za obnovo krajevne ceste”.
IX. Odpiranje ponudb
Datum odpiranja ponudb bo določen glede na čas objave razpisa v Uradnem listu
RS. Ponudnike bomo pisno seznanili o datumu ob času prevzema dokumentacije.
Investitor si pridržuje pravico korekcije
obsega del z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 14 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Ruše

Št. 96-106/2
Ob-501
Občina Ruše, Kolodvorska 9, Ruše, objavlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94)
javni razpis
za oddajo gradbenih del: obnova vozišča
krajevne ceste Habidov jarek
(KS Selnica ob Dravi) v dolžini 1500 m

Št. 91
Ob-502
Želva, d.o.o., podjetje za usposabljanje
in zaposlovanje invalidov, Ljubljana, razpisuje na osnovi 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 ponudnika za
dobavo, izdelavo in montažo tekačev
hodnikov in stopnišč z ustreznimi držali
1. Uporabnik: Republika Slovenija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
Ljubljana, Novi trg 3.
2. Predmet: izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo, izdelavo in montažo tekačev hodnikov in stopnišč z ustreznimi držali.
3. Prevzem dokumentacije, informacije:
ponudnik dobi informacije od 4. do 7. 3.
1996 v prostorih SAZU, Novi trg 3/PT,
Ljubljana, Pisarna tehnično nabavne službe
v PT., od 8. do 12. ure, s pooblastilom za
dvig.
4. Ocena investicije: 5,500.000 SIT.
5. Predvideni roki: 30 dni od dneva podpisa pogodbe.
6. Vsebina ponudbe so vsi elementi 12.
člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– najugodnejše cene in plačilni pogoji,
pri čemer ponudnika s pogojenim avansom
ne bomo upoštevali,
– garancijska doba,
– fiksnost cene do konca izvedbe del,
– reference,
– prometni davek v ceni,
– rok.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15. 3. 1996
priporočeno po pošti ali osebno v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis” na naslov SAZU Ljubljana, Novi
trg 3.
9. Javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 1996
ob 10. uri, v prostorih SAZU Ljubljana, Novi trg 3.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni od odpiranja
ponudb.
SAZU Ljubljana
Št. 55
Ob-500
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) razpisuje
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo, Ljubljana, Poljanska cesta 26a
javni razpis
za izbiro dobavitelja šolske opreme –
aparatov, namenjene pedagoškemu
procesu
1. Predmet razpisa je nakup šolske opreme –aparatov za:
a) kabinet za fizioterapijo:
1 kom dinamometer – večnamenski – za
merjenje pritiska na enoto površine,
2 kom fluidni goniometer,
5 kom univerzalni goniometer,
1 kom digitalni merilnik temperature z
analognim izhodom za neposredno priključitev na A/D pretvornik,

javni razpis
za oddajo obnovitveno-vzdrževalnih del,
in sicer:
a) v Ljubljani na Vojkovi 78 (v okviru
podjetja PZI DAN), za mizarsko delavnico
v velikosti približno 160 m 2,
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b) v Ljubljani na Rozmanovi 2 (vrtec Tabor), za potrebe šivalnice in spremljajočih
pisarn v velikosti približno 225 m2,
c) v Novi Gorici, OŠ Ajševica pri Novi
Gorici, za potrebe šivalnice in zelenega programa v velikosti približno 160 m2.
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Želva, d.o.o., Trebinjska 11,
Ljubljana.
2. Predmet: izvedba gradbeno-obrtniških
in instalacijskih del (elektro in strojnih).
3. Orientacijska vrednost del znaša:
a) 1,000.000 SIT,
b) 3,500.000 SIT,
c) 5,000.000 SIT.
4. Okvirni rok za dokončanje del je:
a) 20 dni,
b) 45 dni,
c) 60 dni.
5. Interesenti dobijo podrobnejše informacije in potrebno dokumentacijo na sedežu podjetja, Trebinjska 11, od 8. do 14. ure,
pri Romanu Žonti, v roku petih delovnih dni
po objavi razpisa. Za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predhodno vplačilo
nepovratnih sredstev v višini 6.000 SIT nakazati na žiro račun št. 50102-603-49675.
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:
– kompletnost ponudbe,
– reference pri podobnih delih,
– plačilni pogoji,
– ugodnejše cene,
– rok izvedbe,
– garancija za opravljena dela.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
C) Zaključek
Interesenti morajo oddati ponudbe najkasneje do torka 12. marca 1996, do 12. ure,
na naslov: Želva, d.o.o., Trebinjska 11,
Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v
zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj, ponudba”.
Odpiranje ponudb bo istega dne ob 12.
uri, na sedežu naročnika.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.
O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Želva, d.o.o., Ljubljana

3. Lokacija: Univerzitetna stavba v Mariboru, Slomškov trg 15.
4. Predviden rok vgradnje: konec leta
1996 oziroma v sklopu generalnega izvedbenega terminskega plana.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
2. Ponudnik mora dati izjavo, da je seznanjen z razpisano dokumentacijo.
3. Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela
v skladu z razpisnimi pogoji, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami.
4. V ponudbi mora ponudnik izrecno navesti garancijsko dobo za posamezno vrsto
del.
5. Ponudnik mora k ponudbi predložiti
tudi reference za vgrajena dvigala, izkaz o
boniteti in registracijo, vse v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
6. Investitor si pridržuje pravico oddati
manjši obseg del od razpisanega.
III. Finančni pogoji
1. Okvirna cena vseh razpisanih del znaša 15,000.000 SIT.
2. Vsa dela se bodo obračunavala na podlagi mesečnih situacij. Predplačil (avansov)
ni.
3. V ponudbeni ceni mora biti upoštevani prometni davek in cena izdelave kompletne tehnološke projektne dokumentacije
(PGD, PZI).
IV. Splošni pogoji
1. Ponudnik lahko prevzame razpisno
dokumentacijo do 9. 3. 1996 vsak delovni
dan na podjetju Protech, d.d., Maribor, Ljubljanska 9, pri Romani Goljat, s predloženim
dokazilom o plačilu stroškov prejetega razpisnega gradiva z izvlečki iz dokumentacije
v višini 5.000 SIT na žiro račun št. 51800601-64451.
2. Ponudnik mora resnost ponudbe zavarovati z akceptnim nalogom v višini 5%
ponujene vrednosti.
V. Končna določila
1. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisne dokumentacije.
2. Najcenejši ponudnik ni nujno, da je
najugodnejši.
3. Rok za oddajo ponudbe je 2. 4. 1996
do 10. ure, na naslov razpisovalca Protech,
d.d., Maribor, Ljubljanska 9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
“Ponudba/dvigala – ne odpiraj”.
4. Odpiranje ponudb bo 2. 4. 1996 ob 12.
uri, na gradbišču v Mariboru, Slomškov trg
15, v objektu 2, sejna soba.
5. Ponudniki bodo obveščeni o izboru
najkasneje v 20. dneh po odpiranju ponudb.
6. Vse podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo osebno ali po tel. 062/212642, inž. Goričan.
Ministrstvo za šolstvo in šport

ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

Ob-503
Protech, d.d., Maribor, Ljubljanska 9,
razpisuje na osnovi pooblastila investitorja,
Ministrstva za šolstvo in šport RS, Ljubljana, ter na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
javni razpis
za izbiro dobavitelja dveh osebnih dvigal
za objekt Univerzitetna stavba v
Mariboru, Slomškov trg 15
I. Splošni podatki
1. Investitor: Ministrstvo za šolstvo in
šport RS.
2. Predmet razpisa: izdelava, dobava in
vgradnja dveh osebnih dvigal.

Št. 353-4/96
Ob-504
Občina Jesenice v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajanje javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbo o spremembi odredbe o postop-

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
kanalizacijskega kolektorja Koroška
Bela na Jesenicah
1. Investitor: Občina Jesenice, Titova 78.
2. Predmet razpisa: izgradnja kanalizacijskega kolektorja Koroška Bela na Jesenicah.
3. Razpisna dokumentacija je na razpolago v prostorih Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice – sektor Komunala, Spodnji Plavž 6, pri Nuši Jelenc,
dipl. inž. tel. 064/81-850.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov,
– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete,
– popis materialov in dela s ceno na enoto (razpisna dokumentacija na originalnih
obrazcih),
– ceno režijske ure,
– rok izvedbe del,
– plačilne pogoje.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del,
– strokovna usposobljenost kadrov,
– cene za razpisana dela (najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši),
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– izpolnjevanje pogojev, določenih z razpisom.
6. Orientacijska vrednost del: 25,000.000
SIT.
7. Predvideni rok za začetek del je maj
1996.
8. Ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije pošljite v roku 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Jesenice, Titova 78, Jesenice.
Ta rok začne teči z dnem objave v Uradnem listu RS. Kot pravočasno prispele se
bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele
do naročnika do 1. 4. 1996 do 10. ure.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti, s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba
javni razpis za izgradnjo kanalizacijskega
kolektorja Koroška Bela na Jesenicah”.
9. Odpiranje ponudb bo javno. O kraju
in času odpiranja bodo ponudniki obveščeni
pisno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Jesenice

Št. 12 – 29. I I. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 725

Št. 131/96
Ob-505
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja Mestna občina Celje in
Sklad stavbnih zemljišč Mestne občine Celje
javni razpis
za gradnjo kanalizacije RZ-9 vzhod
1. Investitor: Mestna občina Celje in
Sklad stavbnih zemljišč Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: gradnja kanalizacije
RZ-9 vzhod:
a) odsek: J28 – J37 brez izgradnje J28 –
predviden začasni izpust v vzhodno Ložnico,
b) odsek: J18 – J25,
c) odsek: J25 s črpališčem – J1 na kanalu 1 in J28.
3. Razpisno dokumentacijo (Situacijo
predvidenega stanja, podolžni profil, popise
del s predizmerami) in dodatne razpisne pogoje dobijo ponudniki v roku 8 dni od dneva objave javnega razpisa, to je do 8. 3.
1996 med delovnikom od 8. do 10. ure na
naslovu: Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg Celjskih knezov 9,
pri Branetu Gabrijanu, tel. 063/28-822 int.
368.
Kompletna dokumentacija za gradnjo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
27,000.000 SIT, od tega posamezni
odsek a) 8,000.000 SIT
odsek b) 7,000.000 SIT
odsek c) 12,000.000 SIT
5. Predviden pričetek del je april in dokončanje julij 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji: višina avansa, pogoji
eventualnega kredita,
– lista referenčnih objektov,
– dokaz o tehnični opremljenosti,
– dokaz o strokovnosti kadrov,
– rok izvedbe del,
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti morebitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Ponudba mora obsegati vse elemente
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in dodatne razpisne pogoje.
9. Ponudniki lahko oddajo ponudbo v celoti ali ločeno za vsak odsek.
10. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 1. 4.
1996 do 12. ure na naslov: Mestna občina
Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg
celjskih knezov 9, Celje.
Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.
Ponudba mora biti zapečatena z oznako
“Ponudba za gradnjo kanalizacije, RZ-9
vzhod ne odpiraj!”
11. Odpiranje ponudb bo v sredo 3. 4.
1996 ob 9. uri v prostorih Mestne občine

Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg
celjskih knezov 9, Celje, v sejni sobi ZPI.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo bodo ponudniki obveščeni v roku 15
dni od odpiranja ponudb.
Mestna občina Celje in
Sklad stavbnih zemljišč
Mestne občine Celje

ni nosilci za posamezna področja, z navedbo strokovne izobrazbe in delovnih izkušenj,
– reference projektne skupine oziroma
posameznih članov,
– zmogljivost ponudnika (skupno število LD na leto oziroma število LD po vrstah
posegov na leto),
– cena izdelave posamezne LD po vrstah
objektov in način oblikovanja cene,
– ocena potrebnega časa za izdelavo LD
in pridobitev potrebnih soglasij k LD za
posege v prostor za posamezne vrste posegov v prostor,
– način plačila storitev in zavarovanje
posla,
– drugi podatki, ki po presoji ponudnika
lahko koristijo uporabniku.
6. Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v Uradu za okolje in prostor referat za urbanizem, Verdijeva 6 ali po tel.
066/446-283.
7. Rok za oddajo ponudb poteče 30. dan
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije. Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 12. ure tega dne v tajništvo Urada za okolje in prostor Mestne občine Koper, Verdijeva 6, Koper.
Ponudbe morajo biti v zapečatenih ovojnicah z napisom Ne odpiraj - za javni razpis
lokacijske dokumentacije.
Odpiranje ponudb bo 30. dne od objave
razpisa ob 12. uri v prostorih Urada za okolje in prostor, Verdijeva 6 Koper.
8. Merila za ugotavljanje usposobljenosti ponudnikov:
– kompletnost storitve,
– ustreznost kadrovske zasedbe in strokovna usposobljenost projektne skupine,
– reference projektne skupine na nalogah, ki so predmet tega razpisa,
– cena storitev in plačilni pogoji.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da kot
najugodnejšega ne izbere cenovno najnižjega ponudnika.
10. Naročnik bo obvestil ponudnike o
priznanju usposobljenosti najkasneje v roku
15 dni po zaključenem razpisnem roku.
11. Z usposobljenimi ponudniki bo naročnik sklenil pogodbo o izvajanju del.

Ob-507
Na podlagi zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 17/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) Mestna občina Koper objavlja naslednji
javni razpis
za ugotavljanje sposobnosti izvajalcev za
izdelovanje lokacijskih dokumentacij za
območje Mestne občine Koper
1. Namen javnega razpisa je ugotovitev
usposobljenosti izvajalcev za opravljanje
tehnično-strokovnih nalog s področja urbanističnega načrtovanja in drugih posegov v
prostor in sicer za izdelavo lokacijskih dokumentacij (v nadaljevanju: LD) za vse vrste objektov, naprav in drugih posegov v
prostor na območju Mestne občine Koper.
2. Naročnik nalog za katere se iščejo
usposobljeni izvajalci je Mestna občina Koper - Urad za okolje in prostor, Verdijeva 6,
Koper.
3. Pravico do sodelovanja na javnem razpisu imajo podjetja, ki so registrirana za
opravljanje tehnično-strokovnih nalog s področja urbanističnega načrtovanja po 69.
členu zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor in imajo sedež na območju Mestne občine Koper ter Občin Izola in
Piran.
4. Razpisane naloge se bodo izvajale za
območje Mestne občine Koper za nedoločen čas s tem, da ima Mestna občina Koper
možnost pogodbo odpovedati v kolikor ponudnik ne izpolnjuje več razpisnih pogojev.
Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da se rok za izvajanje del iz tega razpisa
skrajša, v primeru uveljavitve nove zakonodaje, ki bi bistveno spremenila urejanje tega
področja.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: firma oziroma
ime ponudnika, dokazilo o registraciji, ime
direktorja podjetja in ostalih oseb s pooblastili s podatki o strokovni izobrazbi,
– ponudbo razpisanih del: naziv ponujenih del iz 1. točke, specificiranih po vrstah
objektov oziroma posegov v prostor: individualne stanovanjske hiše, večstanovanjski
objekti, počitniški objekti, gospodarski objekti in kleti, objekti za kmetijsko proizvodnjo, obratovalnice, proizvodni in poslovni
objekti, športni objekti, komunalni objekti
in naprave, vodnogospodarske in kmetijske
ureditve; opis postopka in metod dela; v
primeru, da bodo posamezne naloge za ponudnika opravljali izvajalci izven lastne projektne skupine je potrebno priložiti dokazilo o sodelovanju,
– sestavo projektne skupine, ki bo izdelovala LD, vodja skupine in ostali odgovor-

Ob-508
Na podlagi uredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna občina
Koper objavlja naslednji
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo prostorske dokumentacije
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.
2. Predmet razpisa so:
I. Strokovne podlage in prostorsko ureditveni pogoji za območje krajevne skupnosti Črni kal.
Orientacijska vrednost je 4,200.000 SIT.
II. Strokovne podlage in prostorsko ureditveni pogoji za območje krajevne skupnosti Gračišče.
Orientacijska vrednost je 3,100.000 SIT.
III. Strokovne podlage in prostorsko ureditveni pogoji za območje krajevne skupnosti Gradin.
Orientacijska vrednost je 2,700.000 SIT.
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IV. Strokovne podlage in prostorsko ureditveni pogoji za območje krajevne skupnosti Šmarje ter urbanistične zasnove širšega
območja naselja Šmarje.
Orientacijska vrednost je 3,200.000 SIT.
V. Strokovne podlage in prostorsko ureditveni pogoji za območje krajevnih skupnosti Marezige in Boršt ter urbanistične zasnove širšega območja naselja Marezige.
Orientacijska vrednost je 2,800.000 SIT.
VI. Strokovne podlage in spremembe in
dopolniteve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Hrvatini ter urbanistične zasnove širšega območja naselja Hrvatini.
Orientacijska vrednost je 2,900.000 SIT.
VII. Strokovne podlage in prostorsko
ureditveni pogoji za parkirne površine - garažne hiše v historičnem mestnem jedru Koper in njegovem ožjem vplivnem območju.
Orientacijska vrednost je 4,200.000 SIT.
VIII. Ureditveni načrta Šalara.
Orientacijska vrednost je 5,000.000 SIT.
IX. Spremembe in dopolnitve planskih
aktov Mestne občine Koper (za območja
krajevnih skupnosti Podgorje, Zazid, Rakitovec), posebne strokovne podlage ter prostorsko ureditveni pogoji za območja krajevnih skupnosti Podgorje, Zazid, Rakitovec.
Orientacijska vrednost je 5,600.000 SIT.
3. Obseg in vsebina nalog: naloge morajo vsebovati vse elemente in sestavine kot
jih predpisuje zakon o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93), zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), navodilo o
vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni
list RS, št. 14/85), navodilo o vsebini in
metodologiji izdelave strokovnih podlag in
prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Uradni list RS, št. 20/85) ter zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), predvsem pa:
a) tekstualni del:
– tekst osnutka odloka planskih aktov/PUP/UN,
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
– obrazložitev planskih aktov/PUP/UN,
b) grafični del:
– prikaz zahtevanih elementov iz
ZUNDPP in ZPUPPO, navodila o vsebini
PIA, prostorskih sestavin PA ter zakona o
varstvu okolja.
4. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za
posamezno nalogo, vendar morajo na zapečatenih kuvertah z oznako navesti naslov
naloge oziroma nalog.
5. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije za izdelavo ponudbe in dvignejo razpisno dokumentacijo v Uradu za okolje in
prostor - referat za urbanizem, Verdijeva 6
ali po tel. 066/446-283.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference podjetja o izvajanju podobnih del,
– seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri projektu z navedbo izobrazbe in
delovnih izkušenj,

– terminski plan (dinamika realizacije
naloge),
– ponudbeno ceno,
– plačilne pogoje in ugodnosti,
– osnutek pogodbe v kateri je obvezno
vključena izdelava prostorske dokumentacije v digitalni obliki, ki omogoča vnos v
GIS Mestne občine Koper po minimalnih
pogojih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji.
7. Kompletne ponudbe morajo ponudniki oddati v zapečatenih kuvertah z oznako
“Ne odpiraj - ponudba za PUP... /UN...
/SDPA... (naslov posamezne naloge za katero se prijavljajo)”, v tridesetih dneh od
objave v Uradnem listu RS. Ponudniki naj
najkasneje do 12. ure tega dne oddajo ponudbe v tajništvo Urada za okolje in prostor
Mestne občine Koper, Verdijeva 6, Koper.
8. Javno odpiranje ponudb bo 30. dan po
objavi razpisa ob 12. uri v sejni sobi Urada
za okolje in prostor Mestne občine Koper,
Verdijeva 6, Koper.
9. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– kompletnost storitve,
– ustreznost kadrovske zasedbe in strokovna usposobljenost projektne skupine,
– reference skupine na nalogah, ki so
predmet tega razpisa,
– roki izdelave,
– cena storitev in plačilni pogoji.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa seznanjeni najkasneje v 10 dneh po odpiranju
ponudb.
Mestna občina Koper

Javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 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-509A
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
5/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o
graditvi objektov (Uradni list 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 lokacijske
dokumentacije za rekonstrukcijo ceste
M 10-5 skozi Črniče
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 5. do 7. 3. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Ladi Wohinz, dipl.
inž. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
1,100.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 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 lokacijske dokumentacije M 10-5 skozi Črniče.” – L.W.

Št. 110-1/95
Ob-509B
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
5/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84
in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Sanacija usada pod
Kladjem II
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 5. do 7. 3. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Branimir Vlaj,
dipl. inž. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 3. 1996 do 12.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija usada pod Kladjem II”. – B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 1996
ob 13. 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-509C
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
5/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84
in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Osvetlitev prehodov za
pešce v Lendavi in Srednji Bistrici
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 5. do 7. 3. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Zdenko Podreka,
dipl.inž. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
7.500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 12 – 29. I I. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 727

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 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 “Osvetlitev
prehodov za pešce v naselju Lendava in
Srednja Bistrica”. – Z.P.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 3. 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.

ponovni javni razpis
za oddajo del: PGD in PZI
rekonstrukcije magistralne ceste M 103/330 Rimske Toplice – Zidani most,
odsek Širje 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 5. do 7. 3. 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 14. 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 “PGD in PZI
rekonstrukcije M 10-3/330 Rimske Toplice
– Zidani most, odsek Širje .” – K.D.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 3. 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-510A
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Uradni list 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

Št. 110-1/95
Ob-509Č
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
5/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84
in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: PGD in PZI
rekonstrukcije magistralne ceste M – 10
na odseku Depala vas – Črnuče od km
0,0 + 00 do km 3,0 + 74 na območju
občine Domžale v dolžini 3074 m
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 5. do 7. 3. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Miha Avanzzo,
dipl. inž. (tel. 061-302-2843).
Orientacijska vrednost del znaša
35,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 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 “PGD in PZI
za rekonstrukcijo ceste M 10 (Depala vas –
Črnuče).” – M.A.
Javno odpiranje ponudb bo 18. 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-509D
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
5/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o
graditvi objektov (Uradni list 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-509E
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
5/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84
in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: PZI modernizacije reg.
ceste R 324/1144 Gorenja vas –
Ljubljanica (od km 3.020 do km 3.500,
od km 4.100 – 4.650 Todraž –
Brebovnica)
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 5. do 7. 3. 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 14. 3. 1996 do 12.30 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 14. 3. 1996
ob 13. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Direkcija Republike Slovenije za ceste

ponovni 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 6. 3. 1996 dalje,
strokovne informacije pa vam posreduje
Mojca Novak, dipl. inž. (tel. 132-22-41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 3. 1996 do 9.30 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 19. 3. 1996
ob 10. 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-510B
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Uradni list 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
ponovni 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 4. 3. 1996 dalje, strokovne informacije pa vam posredujeta Mojca
Novak, dipl. inž. (tel. 132-22-41) in Metod
DiBatista, dipl. inž. (tel. 132-22-41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 3. 1996 do 12.30 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 11. 3. 1996
ob 13. 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
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Št. 13/2310
Ob-512
Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84) in pravilnika o načinu
in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l.
SRS, št. 27/85) Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70,
razpisuje

– ugodnosti ki jih ponudnik daje investitorju,
– vse ostale elemente, ki jih ponudnik
smatra za pomembne in niso zahtevani v
razpisu.
7. Kriterij za ugotavljanje sposobnosti bo
celovitost in ustreznost priložene dokumentacije iz tč. 6.
8. Pisne ponudbe morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti z označbo “Razpis 96
– ne odpiraj” na naslov investitorja Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubjana.
9. Komisija za odpiranje ponudb bo upoštevala vse ponudbe ki bodo prispele v vložišče Javnega podjetja Energetike Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana do 1. 4.
1996 do 12. ure.
10. Ponudniki bodo o izidu natečaja pisno obveščeni v roku 45 dni po natečaju.
11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko interesenti dobijo na naslovu investitorja (inž. Stjepan Abramovič tel. 1889-640
in inž. Dušan Hrib tel. 1889-649.
JP Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana

7. Razpisno dokumentacijo 4 mape lahko ponudniki dvignejo v Elektro-Slovenija,
p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, II. nadstropje
soba št. 235, v 14 dneh po objavi razpisa ob
delavnikih med 8. in 12. uro ob predložitvi
dokazila o vplačilu 15.000 SIT po mapi na
žiro račun ELES št. 50101-601-90093 pri
Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje Ljubljana, s pripisom: razpisna dokumentacija za
dobavo opreme in izvajanje del za DV 110
kV Podlog–Laško.
8. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentacijo.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so precizirana v razpisni dokumentaciji.
10. Naročnik si pridržuje pravico pogajanj s ponudniki v postopku analiziranja ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s sredstvi. V primeru, da bodo poleg
cene pri oceni prevladovali drugi elementi
ponudb kot ugodnejši, najcenejša ponudba
ne bo veljala za najugodnejšo.
11. Rok za oddajo ponudb je 1. 4. 1996
do 10. ure. Ponudbe morajo prispeti na naslov: Elektro-Slovenija, p.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, III. nadstropje v tajništvo ELES
v zaprtih ovojnicah z oznako “Javni razpis
– ponudba za izdelavo, dobavo, opreme ter
izvajanje del za DV 110 kV Podlog–Laško,
mapa št...., Ne odpiraj”!
Ob dostavi ponudbe obvezno navedite
na ovojnici številko mape razpisne dokumentacije.
Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremljene in ne bodo prispele pravočasno, bodo
pošiljateljem vrnjene v zaprtih ovojnicah.
12. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih naročnika, Hajdrihova 2, Ljubljana, v
sejni sobi v IV. nadstropju (nasproti dvigala), in sicer za:
2.3 dne 1. 4. 1996 ob 10.30,
2.4. dne 1. 4. 1996 ob 12.30,
2.1 dne 2. 4. 1996 ob 9. uri
2.2 dne 2. 4. 1996 ob 12. uri.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje svojih podjetij.
13. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Elektro-Slovenija, p.o., Ljubljana

javni natečaj
o primernosti izvajalcev za izvedbo
gradbenih in strojno instalacijskih del
pri gradnji plinovodov, vročevodov in
plinskih regulatorskih ter toplotnih
postaj predvidenih v programu
razvojnih nalog na področju oskrbe s
toplotno energijo in plinom za leto 1996
v mestu Ljubljana in Občini Medvode
1. Investitor: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70.
2. Predmet natečaja:
– gradbena dela pri gradnji plinovodov
in vročevodov,
– gradbena dela pri gradnji plinskih regulatorskih postaj in toplotnih postaj,
– strojno instalacijska dela pri gradnji
plinovodov iz polietilenskih cevi,
– strojno instalacijska dela pri gradnji
plinovodov iz jeklenih cevi,
– strojno instalacijska dela pri gradnji
vročevodov,
– strojno instalacijska dela pri gradnji
plinskih regulatorskih postaj,
– strojna instalacijska dela pri gradnji toplotnih postaj,
– elektro instalacijska dela pri gradnji
plinskih regulatorskih postaj in toplotnih postaj.
3. Lokacija objektov: vsi objekti so načrtovani na območju Mesta Ljubljane in Občine Medvode.
4. Vrste objektov in orientacijske vrednosti investicij so razvidne v Planu investicijskih vlaganj v letu 1996, ki je na ogled na
sedežu podjetja.
5. Gradnja objektov je predvidena v obdobju aprila 1996 do aprila 1997.
6. Ponudniki morajo predložiti sledečo
dokumentacijo:
– navedbo del iz toč. 2 za katera se prijavljajo,
– registracijo podjetja oziroma obrtno
dovoljenje,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za izvajanje razpisanih del,
– bonitete ponudnikov od Agencije za
plačilni promet (BON2, BON3),
– referenčno listo del, ki so predmet razpisa oziroma za katere se ponudnik prijavlja,
– seznam mehanizacije in opreme katero
bo ponudnik uporabljal pri gradnji del za
katere se prijavlja,
– seznam stalno zaposlenih kadrov (priimek in ime, strokovna izobrazba, atesti), ki
bodo sodelovali pri gradnji del za katere se
prijavlja,
– navedbo morebitnih podizvajalcev, katera dela bodo opravljali in njihovo dokumentacijo navedeno pod alineami točke in
njihovo izjavo, da soglašajo z udeležbo v
razpisu,

Št. 81-74/36
Ob-513
Elektro-Slovenija, p.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, objavlja na podlagi zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86)
in pravilnika o načinu in postopku oddaje
graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo gradbenih del z demontažo,
izdelavo in montažo jekelnih
konstrukcij, dobavo opreme za DV s
kabelskim sistemom in elektromontažna
dela za objekt DV 110 kV Podlog–Laško,
rekonstrukcija III. faza
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet janvega razpisa je izdelava,
dobava in montaža opreme ter izvedba gradbenih, demontažnih in elektromontažnih del
po projektnih specifikacijah in po splošnih
ter posebnih tehničnih pogojih kot sledi:
2.1 Gradbena dela z demontažo, projekt
št. A021/92, mapa 222;
2.2 Izdelava in montaža jeklenih konstrukcij, projekt št. A021/92, mapa 223;
2.3 Dobava opreme za DV s kabelskim
sistemom, projekt št. A021/92, mapa 224;
2.4 Elektromontažna dela, projekt št.
A021/92, mapa 225.
3. Orientacijska vrednost razpisane opreme in del je 205 mio SIT.
4. Lokacija: Podlog–Žalec–Laško.
5. Predvideni roki za dobavo opreme in
izvajanje del so za:
2.1 avgust – oktober 1996,
2.2 avgust – september 1996,
2.3 avgust – september 1996,
2.4 avgust – december 1996.
6. Ponudniki lahko dobijo potrebne strokovne informacije pri naročniku ElektroSlovenija, p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v
Sektorju za razvoj in investicije, tel. 1250333, Kregar (int. 348) in Lozej (int. 347).

Ob-514
Razpis
za izbiro izvajalca za obnovo trajnih
nasadov jablan
1. Investiror: Kmetijska zadruga Šentjur,
Ul. Leona Dobrotinška 3, Šentjur.
2. Predmet razpisa: agromelioracijska
dela po investicijskem programu maj 1995
(Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Kmetijska svetovalna služba – Enota v Šentjurju).
3. Lokacija investicije: področje Občine
Šentjur; KS Ponikva na dveh kmetijah, 4,62
ha.
4. Predviden začetek del: marec 1996.
5. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
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– cena,
– plačilni pogoji.
6. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
7. Javno odpiranje ponudb bo 9. 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

roškem. Ponudbe morajo biti v treh izvodih
v zaprti kuverti in označene: “Javni razpis –
oprema za šolsko kuhinjo!” in “Ne odpiraj!”
9. Odpiranje ponudb: 5. dan po poteku
roka za oddajo ponudb ob 10. uri v prostorih osnovne šole.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni po odpiranju ponudb.
Osnovna šola Prežihovega Voranca,
Ravne na Koroškem

o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

Št. 1/7-96/1
Ob-515
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne
na Koroškem po pooblastilu Občine RavnePrevalje

Št. 90/96
Ob-516
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljata
Stanovanjski sklad Občine Šmarje pri Jelšah in Občina Rogatec

javni razpis
za izbiro ivzajalca za dobavo in montažo
opreme za šolsko kuhinjo
1. Naročnik
Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 11, Ravne
na Koroškem.
2. Predmet razpisa
Dobava in montaža opreme za šolsko
kuhinjo v novem prizidku osnovne šole.
3. Razpisna dokumentacija
Popis opreme in ostale potrebne informacije lahko dobijo ponudniki na sedežu
Osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne
na Koroškem. Kontaktna oseba za informacije in posredovanje razpisne dokumentacije je Jože Kamnik, tel. 0602/21-495, vsak
dan med 8. in 13. uro.
4. Orientacijska vrednost razpisane opreme znaša 10,000.000 SIT.
5. Predvideni rok dobave in montaže
opreme je 30. 7. 1996.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– finančni podatki (BON 1, BON 2, BON
3),
– ponudbeno ceno po popisu opreme,
– vzorec pogodbe,
– garancijski rok opreme,
– način zavarovanja pogodbenih obveznosti,
– reference,
– navedbo pooblaščenih oseb za dajanje
informacij,
– izjavo o fiksnosti cene,
– dinamiko plačil.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– kvaliteta opreme,
– ponudbena cena v SIT,
– fiksna cena,
– način in rok plačila,
– garancijski rok in servis,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Rok za oddajo ponudb: 14 dni po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Osnovna
šola Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 11, Ravne na Ko-

javni razpis
za izdelavo PGD, PZI za stanovanjski
blok v Rogatcu
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine
Šmarje pri Jelšah in Občina Rogatec.
2. Predmet razpisa: izdelava PGD, PZI
za gradnjo stanovanjskega bloka v Rogatcu.
3. Lokacija: Rogatec, parc. št. 214/5 k.o.
Rogatec.
4. Orientacijska vrednost naročila je ca.
1,300.000 SIT.
5. Obseg, velikost in vrsta del
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektov
za izvedbo za stanovanjski blok v katerem
bo predvidoma 7 stanovanj (6 dvos., 1 tros.)
z možnostjo zrcalne ponovitve v II. fazi
gradnje: gradbeno proizvodna cena stanovanj ne sme presegati 1.000 DEM/m2.
6. Ponudbe morajo vsebovati vse sestavine iz 12. člena zgoraj citirane odredbe.
7. Lokacijska dokumentacija je na razpolago v prostorih Stanovanjskega sklada,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, soba št.
50, informacije na tel. št. 063/821-111.
8. Rok: predviden pričetek del je možen
takoj po izbiri izvajalca.
9. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: ponudbena cena, plačilni pogoji,
referenca na podobnih delih in druge ugodnosti, ki jih bo ponudil ponudnik. Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
10. Ponudbe pod oznako “Ne odpiraj –
ponudba za stanovanjski blok Rogatec” je
potrebno dostaviti v zaprti ovojnici do 11.
3. 1996 do 11. ure na naslov: Stanovanjski
sklad Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, soba št. 50. Odpiranje ponudb bo isti
dan, ob 12. uri na zgoraj navedenem sedežu
Sklada.
Ponudniki lahko prisostvujejo odpiranju
ponudb.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
obveščeni v roku 5 dni po odpiranju ponudb, ko bo najugodnejši ponudnik tudi pozvan, da sklene pogodbo.
Stanovanjski sklad Občine
Šmarje pri Jelšah in
Občina Rogatec
Ob-517
Občina Cerkno na podlagi 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Ur. l. SRS, št. 18/93 in 47/93) ter odredbe

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za
izdelavo osnutka sprememb in
dopolnitev dolgoročnega plana Občine
Cerkno ter v zvezi s tem sprememb in
dopolnitev prostorsko ureditvenih
dokumentov (PUP 3 in 4 ter PUP za
naselje Cerkno)
1. Investitor izdelave osnutka sprememb
in dopolnitev dolgoročnega plana Občine
Cerkno in sprememb PUP 3 in 4 ter PUP za
naselje Cerkno je Občina Cerkno, Platiševa
9.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava
osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Cerkno ter v zvezi s tem
sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih dokumentov (PUP 3 in 4 ter PUP za
naselje Cerkno).
3. Obseg in vsebina naloge: skladno s
sprejetim stališčem na seji občinskega sveta
9. 11. 1995 je potrebno definirati razvojne
potrebe nove občine na posameznih področjih kot so turizem, kmetijstvo, gospodarstvo
in kultura, zagotoviti možnosti novogradenj
in razrešiti predloge spornih lokacij.
4. Orientacijska cena izdelave naloge je
1,000.000 SIT.
5. Predvideni rok za izdelavo osnutka
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Cerkno ter v zvezi s tem sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih
dokumentov je 1. julij 1996.
6. Rok pričetka del začne teči z dnem
podpisa pogodbe.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in sedež ponudnika,
– dokumente o registraciji,
– seznam odgovornih nosilcev,
– reference ponudnika,
– podrobnejšo vsebino in obseg del,
– ponudbeno ceno in način plačila,
– terminski plan izvedbe,
– osnutek pogodbe,
– eventualni predlog za dopolnitev ali
izboljšanje projektne naloge,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– navedbo podizvajalcev, njihove reference in delež v poslu.
8. Potrebne informacije in projektno nalogo dobite na Občinskem uradu občine
Cerkno ob uradnih dneh (tel. 065/745-141),
kontaktna oseba je Janez Rupnik, svetovalec za gospodarsko in komunalno infrastrukturo.
9. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
pripravo osnutka sprmememb in dopolnitev
dolgoročnega plana Občine Cerkno” je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v roku
15 dni od objave v Uradnem listu RS, na
naslov Občina Cerkno, Platiševa 9, Cerkno.
10. Odpiranje ponudb bo javno peti delovni dan po končanem roku za oddajo ponudb, in sicer v Občinskem uradu občine
Cerkno, ob 12. uri.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku sedem dni po odpiranju ponudb.
Občina Cerkno
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Št. 8-1504/1-96
Ob-518
Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota
Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7a, objavlja na osnovi 53. člena zakona o graditvi
objektov, odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) ter odredbo o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Stanovanjski sklad Občine Hrastnik kot investitor objavlja

– finančni pogoji (možnost kredita, odlog plačila, gradnja po sistemu “ključ v roke”...),
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in
ostale informacije v zvezi z razpisom so
kandidatom na voljo na Direkciji za prostor,
okolje in javne komunalne službe Občine
Hrastnik, tel. 0601/43-600, ob predložitvi
dokazila o vplačilu 50.000 SIT na ŽR
52710-840-034-6121 – Prihodki občinskih
organov in uprave.
Direkcija za prostor, okolje in
javne komunalne službe
Občine Hrastnik

javni razpis
brez omejitev za izvedbo gradbenih ter
montažnih del pri izgradnji krajevnega
telekomunikacijskega omrežja ATC
Otočec I. faza
I. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo gradbenih ter montažnih del z dobavo montažnega materiala (brez tk kablov)
pri izgradnji krajevnega telekomunikacijskega omrežja na območju ATC Otočec – I.
faza (naselje Otočec).
3. Razpisna dokumentacija: tehnično dokumentacijo, popise del in razpisne pogoje
dobijo interesenti v oddelku za investicije
Poslovne enote Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7a, soba 81 ali 76. Na željo bomo
razpisno dokumentacijo poslali po pošti.
Natančnejše informacije o razpisni dokumentaciji dobijo interesenti pri Udovč Petru, inž. el. in pri Romanu Gabrijelu, dipl.
inž. el. v sobah 81 in 76 oziroma po tel.
068/323-770 in 068/321-750.
4. Naziv objekta: Krajevno telekomunikacijsko omrežje Otočec – I faza.
5. Orientacijska vrednost del: 14,000.000
SIT.
6. Predvideni roki:
za začetek del 15. 4. 1996,
za konec del 31. 5. 1996.
7. Merila za izbor ponudbe: so razvidna
iz razpisne tehnične dokumentacije. Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko komercialno in pravno.
8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe
morajo prispeti do 12. ure na naslov Telekom Slovenije, Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7, soba 90 (tajništvo PE) trideseti dan po objavi v Uradnem
listu RS. Prvi dan roka se prične šteti naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Priporočene pošiljke, ki bodo pravočasno
oddane in bodo prispele po navedenem terminu se štejejo kot prepozne.
Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: Ne odpiraj – ponudba za
KTO Otočec I. faza.
Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot neveljavne.
9. Odpiranje ponudb bo 4. 4. 1996 ob
14. uri v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 76.
Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Novo mesto
Št. 351-19/95
Ob-519
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega

javni razpis
za oddajo del: izgradnja stanovanjskega
objekta v naselju Aleša Kaple v
Hrastniku
A) Splošni podatki
1. Investitor: Stanovanjski sklad Občine
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.
2. Projektantska organizacija: Projektni
biro – Atelje za arhitekturo Ivan Maurovič
dia., Cesta 1. Maja 57, Hrastnik.
3. Predmet natečaja in obseg del: izgradnja 6 stanovanjskega objekta v območju zazidalnega načrta Korbarjev hrib, v naselju
Aleša Kaple v Hrastniku. Obseg del je razviden iz projektne dokumentacije in popisa
del, ki je na razpolago na Direkciji za prostor, okolje in javne komunalne službe Občine Hrastnik.
4. Lokacija: v območju zazidalnega načrta Korbarjev hrib naselje Aleša Kaple v
Hrastniku.
5. Predvidena vrednost: orientacijska
vrednost razpisanih del znaša 25,000.000
SIT.
6. Roki: predviden začetek del je 15. 4.
1996, rok za dokončanje pa je predvidoma
31. 10. 1996.
B) Razpisni pogoji
1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega javnega razpisa morajo ponudbi priložiti naslednje dokumente:
a) registracijo za dejavnost v katero spadajo razpisana dela ter obrazce BON 1 in
BON 2,
b) reference,
c) podatke o kadrih, ki so strokovno usposobljeni za vodenje razpisanih del,
d) dokazilo o zagotovljeni dobavi potrebnega materiala,
e) predlog pogodbe,
f) odločbo za gospodarske zadeve pristojnega upravnega organa ali upravne enote, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti.
2. Ponudbo v ovojnici z oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo stanovanjskega
objekta v naselju Aleša Kaple Hrastnik,” je
potrebno dostaviti v vložišče Uprave Občine Hrastnik 30. dan po objavi v Uradnem
listu RS, do 12. ure.
3. Odpiranje ponudb bo v prostorih
Uprave Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, isti dan ob 13. uri.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence javnega razpisa komisija obvestila najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje pogojev iz točke B/1 tega razpisa,
– ponudbena cena,
– fiksnost cene,

Št. 351-2/95
Ob-520
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega rzapisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Občina Hrastnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: dobava in montaža
opreme za sejno sobo v upravni zgradbi
Občine Hrastnik
A) Splošni podatki
1. Investitor: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, Hrastnik.
2. Predmet natečaja in obseg del: dobava
in montaža talnih in stenskih oblog, lamelnih zaves in pohištva po projektu.
3. Predvidena vrednost razpisanih del
znaša 1,700.000 SIT.
4. Roki: predvidena izvedba del v aprilu
1996.
B) Razpisni pogoji
1. Ponudniki morajo ponudbi priložiti
naslednje dokumente:
a) registracijo za dejavnost v katero spadajo razpisana dela in odločbo o usposobljenosti za izvajanje razpisanih del,
b) reference,
c) podatke o kadrih, ki bi vodili izvajanje razpisanih del,
d) prospektni material za ponujeno opremo,
e) osnutek pogodbe.
2. Ponudba v ovojnici z oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za sejno sobo” je potrebno
dostaviti v vložišče Občine Hrastnik, 15.
dan po objavi natečaja v Uradnem listu RS
do 10. ure.
3. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11.
uri v prostorih Občine Hrastnik, Pot V. Pavliča 5, Hrastnik. O izbiri najugodnejšega
ponudnika bodo udeleženci razpisa obveščeni v 10 dneh poodpiranju ponudb.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje pogojev iz točke B/1 tega razpisa,
– ponudbena cena,
– finančni pogoji oziroma ugodnosti,
– rok izvedbe.
5. Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo dobite na Uradu župana Občine Hrastnik tel. 0601/44-311 (Kraner).
Občina Hrastnik
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Ob-521
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94 in 41/95),
zakona o graditvi objektov, uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996 (Ur. l. RS,
št. 41/95), in po pooblastilu Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, objavlja Mercator – Kmetijska zadruga Krka, Novo mesto, Rozmanova
ul. 10

Št. 10502-7-4/96
Ob-523
Na podlagi določil sklepa Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (v nadaljevanju Zavod, Ur. l. RS,
št. 9/95) objavlja Zavod
razpis
za izbiro dobaviteljev za oskrbo
zavarovanih oseb s tehničnimi
pripomočki
1. Predmet razpisa je izbira dobaviteljev,
ki izpolnjujejo razpisne pogoje in bodo zagotavljali oskrbo zavarovanih oseb s tehničnimi pripomočki v skladu s pogodbo in
pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 79/94 in 73/95) – (v nadaljevanju: pravila).
2. Na ta razpis se lahko prijavijo lekarne
in drugi zavodi, podjetja, družbe ter fizične
osebe in druge pravne osebe, ki se ukvarjajo
z dejavnostjo prometa s tehničnimi pripomočki na drobno (v nadaljnjem besedilu:
dobavitelji tehničnih pripomočkov) ter tako
zagotavljajo oskrbo prebivalstva z njimi v
Republiki Sloveniji.
3. Tehnični pripomočki po tem razpisu
so:
– vozički ter ostali pripomočki za gibanje, stojo in sedenje,
– proteze,
– ortoze,
– slušni aparati,
– aparati za boljše sporazumevanje,
– aparati za omogočanje glasnega govora,
– pripomočki za zdravljenje in nego oseb
na domu,
– pripomočki za diagnosticiranje in
zdravljenje sladkorne bolezni,
– koncentratorji kisika in drugi viri kisika oziroma aparati za vzdrževanje stalnega
pritiska v dihalnih poteh ter
– drugi pripomočki, ki so opredeljeni v
členih od 68 do 95 pravil.
Med tehnične pripomočke, ki niso predmet tega razpisa, štejejo očesni pripomočki
in pripomočki, katere smejo predpisovati
zdravniki, določeni v 3. točki 212. člena
pravil ter pripomočki iz 72., 79., 80., 82., in
93. člena pravil. Podrobnejša opredelitev
pripomočkov, ki so predmet tega razpisa, je
sestavni del navodila, ki ga ponudnik prejme na območni enoti.
4. Ponudbe morajo vsebovati:
– veljavne registrske listine ponudnika
(fotokopija);
– seznam tehničnih pripomočkov, ki jih
bo ponudnik lahko zagotavljal zavarovanim
osebam in njihove šifre;
– garancijske izjave oziroma pogoje (dokazila), pod katerimi bo ponudnik zagotovil
tehnične pripomočke (za pripomočke, pri
katerih se to zahteva);
– dovoljenje za dajanje tehničnih pripomočkov v promet (atesti in dovolila ter drugi pogoji, ki jih določajo zakoni, drugi predpisi in navodila Zavoda);
– navedbe o kadrih in njihovi usposobljenosti za svetovanje in zagotavljanje potrebne individualne prilagoditve tehničnega
pripomočka osebi in o kadrih, ki se ukvarja-

jo s prodajo pripomočkov in njihovi strokovni usposobljenosti;
– navedbe o organizirani servisni službi
oziroma njeni mreži;
– prostorih, v katerih opravljajo dejavnost prodaje oziroma morebitnega prilagajanja pripomočkov osebam;
– območje Republike Slovenije, na katerem bodo lahko zagotavljali pripomočke;
– cene pripomočkov, ki jih bodo zagotavljali na račun obveznega zdravstvenega
zavarovanja;
– dosedanji obseg in vrste dejavnosti preskrbe prebivalstva s tehničnimi pripomočki
– reference (trajanje dejavnosti dobavitelja,
količina izdanih pripomočkov, prodajna
mreža, servisna služba itd.).
5. Zahteve iz 4. točke tega razpisa so
podrobneje pojasnjene v razpisni dokumentaciji, ki obsega navodila in obrazce za prijavo na razpis. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na sedežu Zavoda v Ljubljani, Miklošičeva 24 in na sedežih njegovih
območnih enot v Celju, Kranju, Kopru, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.
Ponudniki lahko tudi naročijo ali ob prevzemu razpisne dokumentacije kupijo priročnik “Tehnični pripomočki v obveznem
zdravstvenem zavarovanju”.
6. Na podlagi prejetih ponudb bo Zavod
opravil izbiro dobaviteljev tehničnih pripomočkov. Zavod bo izbrane ponudnike pozval, da sklenejo pogodbo za oskrbo zavarovanih oseb s tehničnimi pripomočki. Z
lekarnami, ki bodo izbrane in imajo že sklenjeno pogodbo z Zavodom, bo področje oskrbe s tehničnimi pripomočki urejeno z dodatkom k pogodbi.
Zavod bo sklenil pogodbe le s tistimi
ponudniki, katerih ponudbe bodo skladne s
pogoji tega razpisa in razpisne dokumentacije. Zavod si pridržuje pravico, da lahko
pred izbiro od posameznih ponudnikov zahteva pojasnitev ponudbe, si lahko pri njih
ogleda vzorce, prostore in usposobljenost
servisov.
7. Merila za izbiro dobaviteljev tehničnih pripomočkov:
– izpolnjevanje razpisnih pogojev;
– reference in kompletnost ponudbe;
– vrsto pripomočkov;
– usposobljenost strokovnega kadra;
– kakovost in cena tehničnih pripomočkov na dan ponudbe;
– plačilni pogoji;
– dostopnost (distribucija in mreža);
– garancijski pogoji in servis.
8. Ponudniki pošljejo ali dostavijo svoje
ponudbe z oznako: “Razpis za dobavitelje
tehničnih pripomočkov in ne odpiraj – ponudba” v 15 dneh po objavi na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva 24, Ljubljana. Ponudb, ki bodo
prispele po razpisnem roku, Zavod ne bo
upošteval.
9. Razpis in izbiro dobaviteljev tehničnih pripomočkov opravi razpisna komisija.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 45 dneh
po izteku roka za oddajo ponudb.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca del na namakalnem
cevovodu namakalnega sistema Rojsko
polje
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
2. Predmet razpisa: izvedba namakalnega cevovoda za namakalni sistem Rojsko
polje, ki obsega naslednja dela:
1. nabavo materiala,
2. zemeljska dela,
3. gradbena in montažna dela,
4. izdelava katastra objektov namakalnega sistema Rojsko polje.
3. Razpisno dokumentacijo dobite od 4.
3. do 7. 3. 1996 od 10. do 14. ure pri Mercator – Kmetijski zadrugi Novo mesto, Rozmanova ul. 10, pri Stariču.
Stroške razpisne dokumentacije v višini
15.000 SIT je potrebno pred dvigom dokumentacije poravnati na žiro račun Mercator
– Kmetijska zadruga Krka Novo mesto, št.
52100-601-19901.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
le s predložitvijo dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 24,600.000 SIT.
5. Pričetek del je takoj po podpisu pogodbe, najkasneje 30 dni po izbiri izvajalca.
Rok dokončanja razpisanih del od tč. 1.–3.
je 45 dni po podpisu pogodbe. Rok dokončanja del pod tč. 4. pa 15 dni po končanju
del iz tč. 1.–3.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– roki,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,
– predhodne reference o kvalitetni izvedbi podobnih del,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji in opcija ponudbe,
– zavarovanja za izpolnitev obveznosti.
7. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS do 12. ure
na naslov: Mercator – Kmetijska zadruga
Krka Novo mesto, Rozmanova ul. 10, Novo
mesto.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj, ponudba.”
8. Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1996
ob 12. uri v prostorih Mercator – Kmetijska
zadruga Krka Novo mesto.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.
Mercator – Kmetijska zadruga Krka,
Novo mesto
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Ob-524
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6,
skladno z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) in odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja
javni razpis
brez omejitev za predhodno
ugotavljanje sposobnosti za izvajanje
produkcije in postprodukcije
izobraževalnih video programov
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je
a) lastna produkcija izobraževalnih video programov za vrtce in za posamezna
predmetna področja osnovnih in srednjih šol
ter njihova distribucija,
b) postprodukcija odkupljenih izobraževalnih video programov za vrtce in za posamezna predmetna področja osnovnih in
srednjih šol ter njihova distribucija,
c) opravljanje posameznih del produkcije izobraževalnega videa po naročilu Ministrstva za šolstvo in šport.
2. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo ustanove, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo (v
skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije),
– imajo strokovno usposobljene kadre za
opravljanje produkcije in postprodukcije
izobraževalnih video programov,
– vsaj dve leti izvajajo dela produkcije
in postprodukcije izobraževalnih video programov.
3. Ponudba
Ponudba in ponudbena dokumentacija se
morata pripraviti v skaldu z določili odredbe o postopku za izvajanje in oddajo javnih
naročil, ki veljajo za javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
Vsebovati mora naslednje elemente (označene in urejene v naslednjem vrstnem redu):
3.1 Podatki o ponudniku:
a) izpolnjen obrazec št. 1 iz razpisne dokumentacije,
b) fotokopijo registracije,
c) obrazca BON1, BON2 oziroma
BON3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,
d) izjavo, da bo izvajal produkcijo in/ali
postprodukcijo ter distribucijo izobraževalnih video programov,
e) izjavo ponudnika, da vse fotokopije
dokumentov, ki so priložene ponudbi ustrezajo originalom (izjava mora biti ožigosana
in podpisana),
f) izjavo ponudnika, da vse navedbe, ki
jih je podal v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju (izjava mora biti ožigosana in
podpisana).
3.2 Ponudba produkcije izobraževalnih
video programov v letu 1996 v skladu s
specifikacijo iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh elementov iz 3. točke razpisa, bo komisija na
odpiranju ponudb zavrnila kot nepopolne in
jih v nadaljevanju ne bo obravnavala.

4. Orientacijska cena
Orientacijska cena celotne izobraževalne videoprodukcije iz naslova razpisa znaša
15,000.000 SIT.
5. Merila za izbor izvajalcev
Poleg splošnih pogojev, ki so razvidni v
odredbi o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil bomo upoštevali še naslednje kriterije:
– vsebine načrtovanih izobraževalnih video programov,
– prilagojenost učnim načrtom posameznih predmetnih področij,
– kvaliteto tehnične opremljenosti za
produkcijo in postprodukcijo izobraževalnih video programov,
– strokovno usposobljenost kadrov, ki
bodo opravljali dela pri produkciji in postprodukciji izobraževalnih video programov,
– dosedanje reference ponudnika pri produkciji in postprodukciji izobraževalnih video programov,
– možnosti izvajanja rednih projektov
produkcije in postprodukcije,
– cene in ostale komercialne pogoje.
Prednost bodo imeli naslednji ponudniki:
– ki bodo predložili vizijo produkcije
izobraževalnih video programov,
– ki bodo pripravljeni upoštevati zahteve vzgojno izobraževalnega procesa pri posameznih predmetnih področjih.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
6. Razno
Komisija bo upoštevala ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 2. 4. 1996 do 9.
ure na naslov Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana (vložišče).
Vse ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z navedbo ponudnika in oznako: “Ne odpiraj – Ponudba izobraževalni
video programi”. Na ovojnici mora biti na
vidnem mestu navedeno ime ponudnika.
Razpisno dokumentacijo vam na vašo pisno zahtevo pošljemo po pošti. Naročite jo
lahko tudi po telefaksu št. 061/310-267, z
zahtevkom, naslovljenim na Ano Nušo Dragan.
Dodatna pojasnila o razpisu bodo ponudniki dobili na informativnem dnevu, ki
bo 13. 3. 1996 ob 13. uri na Zavodu RS za
šolstvo, Poljanska 28, soba 19/I.
Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pisnim
pooblastilom, bo 2. 4. 1996 ob 13. uri v
prostorih Zavoda RS za šolstvo, Poljanska
28, Ljubljana, soba 29/I.
O izbiri izvajalcev produkcije in postprodukcije izobraževalnih video programov,
bodo ponudniki pisno obveščeni v zakonitem roku.

II. Predmet razpisa: javni razpis za nabavo opreme za izvajanje računalniške konstrukcije oblačil v programih tekstilne usmeritve.
III. Razpisna dokumentacija
Podrobnejše informacije in tehnično dokumentacijo za razpisano opremo lahko
zainteresirani dobijo vsak dan od 8. do 11.
ure pri Bredi Zupanc, dipl. inž. na Centru za
poklicno izobraževanje tel. 062/306-781, ostale informacije pa pri Branki AbramovićPiasevoli, dipl. inž., na Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba za investicije, tel. 061/
212-838.
IV. Predmet razpisa (orientacijsko):
1. računalnik za obdelavo podatkov – 5
kos.,
2. grafični zaslon s tipkovnico in miško
– 5 kos.,
3. digitalizator – 5 kos.,
4. ploter za izris v naravni velikosti – 5
kos.,
5. software – 5 kos.
Prednost pri izboru profesionalne računalniške opreme za konstruiranje, modeliranje, gradiranje in sestavo krojne slike bo
zaradi kompatibilnosti z opremo na visokih
strokovnih šolah in v tekstilni industriji imela ponudba proizvajalca opreme Lectra.
V. Orientacijska vrednost za razpisano
opremo znaša 9,990.000 SIT.
VI. Ponudba za razpis mora vsebovati
elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.
VII. Kupec zahteva BON-1, BON-2 oziroma BON-3, ki ne smejo biti starejši od 30
dni pred zaključkom razpisanega roka,
– izjavo ponudnika, da bo v primeru izbora izročil:
za dobro izvedbo posla: akceptni nalog v
višini 30% vrednosti kupnine,
za dobro izvedbo garancijskih obveznosti: akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.
VIII. Kupec bo sprovedel plačilo v 15
dneh po izdobavi opreme šolam.
IX. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– zahtevana funkcionalnost, potrebna zanesljivost in sodobnost opreme,
– reference proizvajalca opreme,
– garancijska doba in servisiranje,
– tehnična dokumentacija in navodila za
uporabo (po možnosti) v slovenskem jeziku,
– celovitost ponudbe,
– dobavni rok,
– usposabljanje učiteljev,
– cene v SIT fco šole, vključno s temeljnim prometnim davkom.
X. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pisne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
13. 5. 1996 do 13. ure na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Župančičeva 6, Ljubljana. Ponudbe naj
bodo v zaprti ovojnici z oznako: “Javni razpis – Tekstil” Ne odpiraj!
XI. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
XII. Odpiranje ponudb bo 14. 3. 1996 ob
10. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, (sejna soba št. 95 v 3. nadstropju).
XII. Ponudniki bodo pismeno obveščeni
o izboru najugodnejšega ponudnika.

Ob-526
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za nabavo opreme za izvajanje
računalniške konstrukcije oblačil
Splošni podatki
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.

Št. 12 – 29. I I. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 733

Ob-529
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

2.15. stoječe stojalo za glavo – 8 kos.,
2.16. okvir za tamburiranje – 32 kos.,
2.17. lasničarski meter – 32 kos.,
2.18. sukanjec za šivanje montaže – 20
svitkov,
2.19. sukanec za vpletanje svetel in temen – 20 svitkov,
2.20. mlinska svila – 20 metrov,
2.21. svileni trakovi – 40 metrov,
2.22. navadni trakovi – 60 metrov,
2.23. navadno platno – 20 metrov,
2.24. til gosti in redki – 20 metrov;
3. oprema za kozmetiko:
3.1. aparat za diagnosticiranje kože – 1
kos.,
3.2. aparat za nego celulita z ultrazvokom – 1 kos.,
3.3. aparat za nego obraza – 1 kos.,
3.4. aparat za ugotavljanje strukture
obraza – 1 kos.,
3.5. aparat za odstranjevanje odvečnih
dlak – 1 kos.,
3.6. aparat za ogrevanje kože – 2 kos.,
3.7. aparat za nego rok s parfumom – 1
kos.,
3.8. aparat za nego obraza in odstranjevanje gub – 1 kos.
V. Orientacijska vrednost za razpisano
opremo znaša 9,990.000 SIT.
VI. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pisne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
12. 3. 1996 do 13. ure, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Župančičeva 6, Ljubljana.
Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako: “Javni razpis – frizerstvo – kozmetika – Ne odpiraj!”.
VII. Ponudba za razpis mora vsebovati
elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.
VIII. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– zahtevana funkcionalnost, potrebna zanesljivost in sodobnost opreme,
– reference proizvajalca opreme,
– navodilo za uporabo (po možnosti v
slovenskem jeziku),
– celovitost ponudbe,
– cene v SIT fco šole, vključno s temeljnim prometnim davkom.
IX. Kupec zahteva BON-1, BON-2 oziroma BON-3 in izjavo ponudnika, da bo v
primeru izbora izročil:
– za dobro izvedbo posla: akceptni nalog v višini 30% vrednosti kupnine,
– za dobro izvedbo garancijskih obveznosti: akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.
Na zahtevo kupca bodo morali ponudniki omogočiti ogled ponudene opreme.
X. Kupec bo sprovedel plačilo v 15 dneh
po izdobavi opreme šolam.
XI. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
XII. Odpiranje ponudb bo 13. 3. 1996 ob
10. uri, v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Urada za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana (sejna soba št. 95, 3. nadstropje).
XIII. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-527
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Ljubljana, Šmartinska 134a,

javni razpis
za nabavo opreme za praktično
usposabljanje dijakov v srednjih šolah
Splošni podatki
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: javni razpis za nabavo opreme za frizerstvo in kozmetiko.
III. Razpisna dokumentacija: podrobnejše informacije o razpisani opremi pod točko
IV.1. in IV.2. lahko zainteresirani dobijo
vsak dan od 8. do 10. ure na Srednji frizerski, tekstilni, strojni in prometni šoli v Celju, pri Silvu Pišotku, tel. 063/26-715; pod
točko IV.3. na Srednji šoli za farmacijo in
zdravstvo pri Mileni Lorger, tel. 061/313924. Ostale informacije pa na Ministrstvu
za šolstvo in šport, Služba za investicije, pri
Branki Abramović-Piasevoli, tel. 061/212838.
IV. Predmet razpisa
1. oprema za frizerstvo:
1.1. frizerski stoli za hidravliko – 17
kos.,
1.2. klimatzon – 7 kos.,
1.3. sušilne kape (havbe) – stoječe – 14
kos.,
1.4. sušilne kape (havbe) – stenske – 3
kos.,
1.5. sušilne kape na paro – 5 kos.,
1.6. ročni sušilci– 64 kos.,
1.7. strojčki za striženje– 32 kos.,
1.8. lutke z lasmi (ženske) – 68 kos.,
1.9. lutke z lasmi (moške) – 34 kos.,
1.10. električni navijalci (figaro) – 17
kos.,
1.11. merilec za obliko in debelino las –
17 kos.,
1.12. komplet lasne kozmetike – 4 kos.,
1.13. komplet za kemijo mil in detergentov – 4 kos.,
1.14. komplet za mešanje barv za učence – 4 kos.,
1.15. plastični model kože – 4 kos.,
1.16. frizerski stoli s hidravliko – 17
kos.;
2. oprema za lasničarstvo:
2.1. stojalo za vpletanje – 56 kos.,
2.2. greben za izvlačenje las – 32 kos.,
2.3. krtača za vlaganje las – 56 kos.,
2.4. stroj za zvijanje pletenic – 20 kos.,
2.5. kladivce – 24 kos.,
2.6. klešče male – 57 kos.,
2.7. igle za vozlanje (knipfanje) – 240
kos.,
2.8. igle za šivanje montaž – 20 kos.,
2.9. naprstnik – lasničarski – 64 kos.,
2.10. naprstnik naveden – 64 kos.,
2.11. glava za montažo lasulj – 64 kos.,
2.12. stojalo za natikanje glave – 48 kos.,
2.13. železa različnih dimenzij – 48 kos.,
2.14. električni grelec za železo – 16
kos.,

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških
del za vzdrževalna dela na domu Fiesa
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca
gradbeno-obrtniških vzdrževalnih del za
dom Fiesa.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo privoljenje, 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
objave razpisa do vključno sedmega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro na sedežu Centra šolskih in
obšolskih dejavnosti, Šmartinska 134a,
Ljubljana, pri Vesni Železnik.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na podlagi predhodne predložitve dokazila
o vplačilu 25.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun številka: 50100-603-43666.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne informacije o razpisanih delih na tel. 061/
446-769 pri inž. Trunku.
4. Orientacijska vrednost del znaša
9,700.000 SIT.
5. Rok dovršitve del je 10. 5. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno do
11. 3. 1996 do 12. ure na naslov sedeža
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Šmartinska 134a, Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Fiesa – ne odpiraj”.
8. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi sedeža Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
11. 3. 1996 ob 12.30.
9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika.
Ob-528
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Ljubljana, Šmartinska 134a
javni razpis
za izbiro izvajalca inštalacijskih
vzdrževalnih del na domu Fiesa
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca inštalacijskih vzdrževalnih del za domu Fiesa.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo privoljenje, 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
objave razpisa do vključno sedmega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro na sedežu Centra šolskih in
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obšolskih dejavnosti, Šmartinska 134a,
Ljubljana, pri Vesni Železnik.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na podlagi predhodne predložitve dokazila
o vplačilu 25.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun številka: 50100-603-43666.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne informacije o razpisanih delih na tel. 061/
446-769 pri inž. Trunku.
4. Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.
5. Rok dovršitve del je 5. 5. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno do
11. 3. 1996 do 12. ure na naslov sedeža
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Šmartinska 134a, Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Fiesa – ne odpiraj”.
8. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi sedeža Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
11. 3. 1996 ob 12.30.
9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

7. Odpiranje ponudb bo komisijsko naslednji dan po poteku razpisnega roka ob
12. uri.
8. Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ponudba – Ne odpiraj”.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
treh dneh po poteku roka za oddajo ponudb.
Zveza zadrug Maribor,
Maribor

5. Obravnava revizijskega poročila za
poslovno leto 1995.
6. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1995 in programa za leto 1996.
7. Obravnava in odločanje o delitvi čistega dobička za leto 1995.
8. Povečanje osnovnega kapitala z vložki in sprememba 10. člena statuta.
9. Obravnavane zahteve za varstvo pravic delavke Cerar Olge in delavca Ivačič
Joška.
10. Izvolitev 2. stopenjskega organa INDOV, d.d., za reševanje pritožb.
11. Vprašanje in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže z začasnico oziroma s pisnim pooblastilom drugega delničarja in njegovo začasnico o vplačanih delnicah. Pooblastila za
zastopanje je potrebno deponirati v prostorih tajništva delniške družbe na Poljanski
95 v Ljubljani vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Vsak notranji delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo
na skupščini delničarjev najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Prosimo delničarje, da se prijavijo v tajništvu družbe na Poljanski 95 v Ljubljani vsaj
pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica
za udeležbo na skupščini delničarjev, in druga gradiva.
Predlogi sprememb statuta delniške
družbe in drugi predlogi sklepov skupščine
za vsako točko dnevnega reda in gradivo ter
druge informacije so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe na Poljanski 95 v
Ljubljani vsak dan od 8. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu tega vabila svoje pripombe ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo začasni upravi.
Uprava družbe in nadzorni svet bosta o
utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in bosta o spreminjevalnih predlogih najkasneje v roku 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.
INDOV, d.d., Ljubljana
Uprava družbe

Ob-530
Po sklepu upravnega odbora Zveze zadrug Maribor in na podlagi sklenjenih
pogodb o gospodarjenju z blagovnimi rezervami v živem na območju Zveze zadrug
Maribor ter odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja Zveza zadrug
Maribor, Partizanska cesta 12/II, Maribor
javni razpis
za izbiro izvajalca za zavarovanje
plemenskih goved in govejih pitancev
1. Pogodbenik: Zveza zadrug Maribor,
Partizanska c. 12/II, Maribor.
2. Predmet razpisa je zavarovanje plemenskih krav in telic ter mlado pitano govedo po sklenjenih pogodbah pri kooperantih:
553 rejcev:
– 723 krav,
– 821 pitancev.
3. Vsa dodatna pojasnila dobijo ponudniki tretji delovni dan od objave v Uradnem
listu RS med 7. in 9. uro v prostorih Zveze
zadrug Maribor, Partizanska c. 12/II, Maribor.
4. Zavarovanje bi pričelo teči s 1. 4.
1996, končalo pa bi se 31. 3. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – zavarovalnice so:
– želimo zavarovati naslednje razlike:
zavarovanje v primeru pogina, zasilnega zakola, zdravljenja, zavarovanje izgube plemenske vrednosti,
– cena oziroma premijski stavek,
– plačilni pogoji,
– reference za izvajanje takih ali podobnih zavarovanj na območju Maribora ter,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudi ponudnik.
6. Rok za prijavo je 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih

Ob-474
Ime javnega glasila: SLOVENSKE
NOVICE.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
DELO, časopisno in založniško podjetje,
d.d., Ljubljana.
Izdajatelj: SLOVENSKE NOVICE, časopisno založniško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Direktor izdajatelja: Tit Doberšek.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Jure
Apih, Metka Jesenšek, Mirko Kunšič, Marko Pečauer, Meta Dobnikar.

Sklici skupščin
Št. 29-96
Ob-495
Uprava INDOV, d.d., Ljubljana, Poljanska 95, vabi delničarje na 2. sejo
skupščine
INDOV, d.d., Ljubljana, Poljanska 95
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 11.
11. 1994 registriralo delniško družbo in potrdilo statut. Uprava ugotavlja, da so s tem
izpolnjeni pogoji za sklic skupščine. Uprava sklicuje skupščino dne 4. 4. 1996 ob
16.30 v sejni sobi družbe na Poljanski 95 v
Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in zapisnikarja.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti predsednika skupščine.
4. Potrditev dnevnega reda.

Ob-496
Uprava delniške družbe DELIKA, d.d.,
Jesenice na podlagi statuta delniške družbe
sklicuje
1. skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 11. 4. 1996 ob 12.30 na sedežu
družbe na Jesenicah, Titova 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
a) izvolitev predsednika skupščine,
b) izvolitev verifikacijske komisije in
dveh preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za imenovanje organov skupščine.
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2. Poročilo pooblaščene osebe o pregledu in preverjanju knjig in dokumentacije
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
pregledu in preverjanju knjig in dokumentacije družbe.
3. Letno poročilo družbe za leto 1995 in
predlog delitve dobička.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 1995 in predlog delitve
dobička.
4. Soglasje družbe k darilnim pogodbam
o prenosu delnic na ožje družinske člane.
Predlog sklepa: skupščina daje soglasje
k darilnim pogodbam o prenosu delnic na
ožje družinske člane.
Glasovanje bo javno. Vsaka delnica daje
en glas.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno ali po svojih pooblaščencih oziroma
zastopnikih.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke o pooblastitelju in pooblaščencu ter podpis pooblastitelja.
DELIKA, Trgovsko podjetje, d.d.,
Jesenice

V skladu z določili 306/3. in 309/3. člen
ZGD bo na skupščini izvedeno tudi ločeno
glasovanje posameznih razredov delničarjev o soglasju posameznega razreda k sklepom pod 2.1, 2.3 in 2.4.
Predlogi sklepov za ločeno glasovanje
vsakega razreda delničarjev:
– daje se soglasje k sklepu o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe kot je podano
pod 2.1,
– daje se soglasje k sklepu o povečanju
osnovnega kapitala družbe kot je podano
pod 2.3 s katerim se spreminja razmerje
med razredi delničarjev,
– daje se soglasje k sklepu o spremembi
7. člena statuta družbe kot je podano pod
2.4.
3. Določitev revizijske družbe za revizijo izkazov poslovanja za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o imenovanju revizijske družbe RFR Ernst &
Young, d.o.o., Ljubljana za revizijo izkazov
poslovanja za leto 1995.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe v Kopru, Ljubljanska c. 3a.
V skladu z 41. členom statuta družbe je
pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje pravice do glasovanja pisna prijava
udeležbe pri upravi vsaj 3 dni pred sklicano
sejo.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje isti dan ob 14. uri.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino na seji
prisotnega kapitala.
Sejna soba družbe bo odprla od 12. ure
dalje.
Adriatic Zavarovalna družba, d.d.,
Koper

Direktor družbe poda poročilo o poslovanju podjetja in revizijsko poročilo za leto
1995 v skladu s 56. členom zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo direktorja in revizijsko poročilo za
leto 1995.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic v breme dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog uprave o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic v breme dobička.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta.
6. Čistopis statuta.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis statuta.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničar ali njegov zastopnik se lahko
udeleži skupščine, če svojo udeležbo pisno
prijavi družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 15. do 28. 3. 1996 na sedežu
družbe: Maribor, Tržaška c. 38 (Anica Brus,
tel. 062/33-741).
Štajerski avto dom, d.d., Maribor
Predsednik nadzornega sveta

Ob-510
Na podlagi 38. člena statuta Adriatic Zavarovalne družbe, d.d., Koper, uprava družbe, sklicuje
15. sejo skupščine
Adriatic Zavarovalne družbe, d.d.,
Koper
ki bo v torek 2. 4. 1996 ob 12.30 v sejni
sobi na sedežu družbe v Kopru, Ljubljanska
cesta 3a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine,
preštevalca glasov ter določitev zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov in imenuje zapisnikarja in notarja kot je podano v predlogu.
2. Sprememba osnovnega kapitala družbe, sprememba statuta družbe in določitev
čistopisa statuta.
2.1 poenostavljeno znižanje osnovnega
kapitala družbe za izravnavo zaradi nižje
vrednosti premoženja in pokrivanja izgub,
2.2 izključitev predkupne pravice obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic,
2.3 povečanje osnovnega kapitala družbe z izdajo novih delnic,
2.4 sprememba statuta družbe in določitev čistopisa statuta.
Predlogi sklepov:
ad 2.1 Sprejme se sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe za izravnavo zaradi nižje vrednosti premoženja in pokrivanju izgub v vrednosti 867,321.000 SIT kot
je podan v predlogu,
ad 2.2 Sprejme se sklep o izključitvi prednostne pravice do nakupa novih delnic obstoječih delničarjev kot je podan v predlogu,
ad 2.3 Sprejme se sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe v vrednosti
870,000.000 SIT kot je podan v predlogu,
ad 2.4 Na podlagi sklepov o spremembi
osnovnega kapitala družbe pod 2.1 in 2.3 se
sprejme sprememba 7. člena statuta in določi čistopis statuta kot je podan v predlogu.

Ob-506
Na osnovi 33. člena statuta delniške
družbe Štajerski avto dom Maribor in v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah sklicujem
skupščino
delniške družbe Štajerski avto dom
Maribor,
ki bo v petek, dne 29. 3. 1996, s pričetkom ob 12. uri, v jedilnici družbe Štajerski
avto dom, na Tržaški c. 38 v Mariboru, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog nadzornega sveta je, da se za
predsednika izvoli Jože Virt, za preštevalki
glasov pa Darinka Praček in Anica Brus.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jože Virt, za preštevalki glasov
pa Darinka Praček in Anica Brus.
Nadzorni svet predlaga, da se za notarja
v vlogi zapisnikarja imenuje Stanislav Bohinc.
Predlog sklepa: za notarja v vlogi zapisnikarja se imenuje Stanislav Bohinc.
3. Poročilo o poslovanju direktorja in revizijsko poročilo za leto 1995.

Ob-522
Na podlagi 28. in 52. člena statuta sklicujeta uprava in nadzorni svet RGL, d.d.,
Ljubljana
2. sejo skupščine
RGL, d.d., Ljubljana
v torek, 2. aprila 1996, ob 12. uri v sejni
dvorani “Dnevnika”, Kopitarjeva ulica 4,
IV. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev dveh
preštevalcev glasov, imenovanje notarke
Nade Kumar in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna, da sta izvoljena preštevalca
glasov in imenovana notarka Nada Kumar.
2. Potrditev dnevnega reda:
Predlog sklepa: dnevni red se sprejme.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1995, odločitev o delitvi dobička
in obravnava in sprejem predloga poslovanja v letu 1996.
Predlog sklepov:
a) skupščina sprejema letno poročilo za
leto 1995, ki ga je predložil direktor in k
njemu podal svoje mnenje nadzorni svet
družbe,
b) skupščina sprejema predlog o delitvi
dobička, kot je bil predložen,
c) skupščina sprejema predlog poslovanja RGL, d.d., za leto 1996.
Za udeležbo na seji skupščine se delničar izkaže s potrdilom oziroma pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o
delnicah. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na
skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki direktorju ali
osebno v tajništvu. Celoviti predlogi gradiva in sklepov za vsako točko dnevnega reda
so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu, pri Borisu Tkačiku.
RGL, d.d., Ljubljana
uprava in nadzorni svet
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Razne objave
Št. 906/96
Ob-384
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim statutom objavlja
ponudbo
za prodajo delnic
podjetja Lesnina Sopota, Lesna industrija, p.o., Pot na jez 12, Radeče. Podjetje ponuja v prodajo:
2.136 navadnih delnic na ime Banke Celje, d.d. in
224 prednostnih delnic na ime Banke
Celje, d.d.
po ceni 9.500 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Delničarji lahko svojo predkupno pravico uveljavijo 30 dni po objavi v Uradnem
listu RS, po tem roku bodo delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim kupcem.
Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva.
Banka Celje, d.d., Celje

Ob-493
Delo, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, preklicuje štampiljko okrogle oblike premera 3
cm z vsebino Delo, časopisno-založniško
podjetje, d.o.o., Ljubljana št. 21.
Cibašek Sašo, Moste 43 f, Komenda,
preklicuje priglasitveni list za dejavnost avtoprevozništvo. s-13047
Cibašek Srečko, Moste 43/f, Komenda,
preklicuje priglasitveni list za dejavnost avtoprevozništvo. s-13048
Gnidica Koviljka, Knezova 13 A, Ljubljana, preklicuje štampiljko z napisom
BEBA KG Frizerske, kozmetične storitve,
TRGOVINA IN IZVOZ -UVOZ d.o.o. LJULJANA Drenikova 17. s-13022
Kuhar Andrej, Šlandrov trg 9, Žalec,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike 6
cm x 3 cm z napisom Kovinostrugarstvo
Kuhar Andrej Šlandrov trg 9 Žalec. p-13087
Taxus d.o.o., Jamova 15, Ljubljana,
preklicuje štampiljko, predstavlja logotip
družbe in sicer dvigovalec uteži, na desni
strani pa napis podjetja TAXUS d.o.o., pod
imeno pa sedež firme Ljubljana Tel.; 061/
32 45 30. s-13199
Zdravstveni dom, Miklošičeva 24, Ljubljana, preklicuje štampiljko z napisom
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Enota osnov. zdrav. varstva MOSTE-POLJE
Dispanzer za zdrav. varstvo odraslih ENOTA FUŽINE Ambulanta št. 14 in dok.od 20/
2 96-žigosani. s-13066

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Abraham Rudolf, Šalovci 138, Murska
Sobota, potni list št. BA 475322. p-13049
Arčon Peter, Kebetova 26, Ljubljana,
potni list št. AA 930899. s-13181
Bajraktarević Bajro, Podvine 30, Zagorje, potni list št. AA 494672. p-13060
Bračun Alenka, Kamence 4 A, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. AA 959788. p-13020
Buljubašič Zdenka, Marokova pot 188,
Litija, potni list št. AA 13820. s-13123
Burger Marko, Kurirska pot 9, Ribnica,
potni list št. AA 692763. s-13201
Cer Milena, Stara ulica 1, Murska Sobota, potni list št. BA 092987. p-13014
Cuderman Peter, Bašelj 3/a, Preddvor,
potni list št. BA 505380. g-13135
Damjanovič Dragana, Ul. Iga Grudna 20,
Ljubljana, potni list št. BA 288766. s-13013
Djuranović Miroslav, Dobrava 24, Otočec, potni list št. BA 78663. g-13019
Eiselt Primož, Ul. Pohorskega bataljona
29 c, Ljubljana, potni list št. AA 773338,
izdala Upravna enota Ljubljana 11. 3. 1992.
s-13043
Ereiz Drago, Ulica solidarnosti 4, Litija,
potni list št. AA 296921. s-13126
Germek Marjana, Hrvatinova 7, Ankaran, maloobmejno prepustnico, št. 1592.
p-13033
Hrnčić Fikret, Kolodvorska 6, Kanal,
maloobmejno prepustnico, št. 46025.
p-13059
Humar Valter, Vrtojba 9, Šempeter, potni list št. AA 350935. p-13013
Jazbec Janko, Horjul 108 A, Horjul, potni list št. AA 818030. p-13038
Kaluz MIlan, Sv. Peter 143, Sečovlje,
potni list št. AA 408242. g-13205
Kastelic Jože, Slatnarjeva 1, Kamnik,
potni list št. AA 109716. s-13120
Kavčnik Boštjan, Pustovrhova ulica 17,
Ljubljana, potni list št. AA 709998. s-13004
Kerševan Srečko, Gradišče nad Prvačino 54, Nova Gorica, potni list št. AA
887999. p-13064
Klemenčič Boštjan, Ob gozdu 18, Maribor, potni list št. AA 613672. p-13022
Koletnik Ivanka, Dušanova 3, Maribor,
potni list št. AA 612403. p-13076
Korošec Helena, Grahovo 1, Cerknica,
potni list št. AA 349737. s-14052
Kovač Edo, Vodnikov trg 4, Piran, potni
list št. AA 505901. g-13202
Kremžar Dejan, Šišenska cesta 7, Ljubljana, potni list št. AA 461160. s-13178
Krestić Mesud, Vevška c. 46, Ljubljana,
potni list št. AA 91737. s-13012
Križman Romina, Strunjan 71, Portorož,
potni list št. AA 14482. p-13036
Makarovič Iztok, Šempas 33 A, Šempas,
potni list št. AA 153134. p-13063
Martulaš Zdenko, Cesta v Staro vas 5,
Postojna, potni list št. AA 338226. s-13130

Št. 12 – 29. II. 1996
Matevžič Bojan, Hudovernikova 11,
Ljubljana, potni list št. BA 118588. s-13070
Matevžič Miha, Hudovernikova 11,
Ljubljana, potni list št. BA 118589. s-13071
Matevžič Vida, Hudovernikova 11, Ljubljana, potni list št. AA 980307. s-13069
Oblak Mitja, Sketova 9, Ljubljana, potni
list št. BA 411839. s-13080
Olič Andrej, Kettejeva 5, Postojna, potni
list št. AA 232926. p-13015
Opara Klavdijo, Močnikova ul. 5, Ljubljana, potni list št. BA 129821. p-13083
Opara Marjetka, Močnikova ul. 5, Ljubljana, potni list št. BA 124931. p-13083
Petovar Adela, Linhartova 72, Ljubljana, potni list št. AA 681368, izdala Upravna
enota Ljubljana. s-13021
Petovar Miroslav, Linhartova 72, Ljubljana, potni list št. AA 681369, izdala Upravna enota Ljubljana. s-13020
Pfeiffer Mlinar Jožica, Vodnikova ul. 16,
Zreče, potni list št. AA 252590. p-13081
Požar Kristijan, Kopriva 2/B, Dutovlje,
maloobmejno prepustnico, št. 15104.
p-13058
Podbevšek Mohor, Miševa ulica 22, Rodica, potni list št. AA 644073, izdala Upravna enota Domžale 22. 2. 1992. s-13006
Pogačar Aleš, Ulica Moše Pijade 10, Maribor, potni list št. AA 659650. p-13003
Posega Majda, Zagon 3 B, Postojna, potni list št. AA 003947. p-13065
Potočnik Ivana, Podkraj 41 a, Velenje,
potni list št. AA 265885. p-13018
Prelec Aleksander Marjan, Cesta treh talcev 34/c, Kamnik, potni list št. AA 045110.
s-13119
Pupovac Peter, Kajuhova 4, Izola, maloobmejno prepustnico, št. 12599. p-13050
Rep Iztok, Stari trg 34, Mokronog, potni
list št. AA 668185. s-13144
Rožanec Manja, Senožeti 12/a, Ljubljana, potni list št. BA 152837. s-13074
Skubic Breda, Belokriška cesta 36, Portorož, potni list št. AA 206359, izdala
Upravna enota Piran 2. 6. 1992. s-13038
Skubic Peter, Slomškova 35, Ljubljana,
potni list št. BA 145473, izdala Upravna
enota Ljubljana 9. 7. 1993. s-13040
Smole Barbara, Dolenjska cesta 94,
Ljubljana, potni list št. BA 165233. s-13133
Smole Sonja, Dolenjska cesta 94, Ljubljana, potni list št. BA 110532. s-13132
Stanič Renato, Močnikova ulica 5, Ljubljana, potni list št. BA 105356. p-13085
Stokin Gorad Bernard, Viška 49 a, Ljubljana, potni list št. AA 4960. s-13030
Šavlja Alen, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
potni list št. AA 875068. p-13031
Šelih Jana, Privoz 4, Ljubljana, potni list
št. AA 291167. s-13054
Škofic Ivan, Drolčevo naselje 9, Kranj,
potni list št. AA 797096. s-13062
Škofic Mira, Drolčevo naselje 9, Kranj,
potni list št. BA 473125. s-13063
Škraban Karel, Dolina 21/B, Puconci,
potni list št. AA 278387. p-13016
Šubic Primož, Hrastje 69, Kranj, potni
list št. AA 924453. s-13149
Šumandl Ivan, Šegovci 43 b, Apače, potni list št. AA 699091. p-13061
Veider Antonija, Testenova 95, Loka pri
Mengšu, potni list št. BA 24389. s-13060
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Vergan Dušanka, Spodnje Škofije 125 j,
Koper, potni list št. AA509289. p-13036
Vergan Dušanka, Spodnje Škofije 125 j,
Koper, maloobmejno prepustnico, št.
1071-37392. p-13037
Vrhnjak Igor, Trbonje 27, Dravograd,
potni list št. AA 24852. p-13088
Žalec Andrej, Obrh pri Dragatušu 10,
Črnomelj, potni list št. BA 456097. p-13062
Žibrat Danica, Kvedrova ulica 3, Ptuj,
potni list št. AA 357869. p-13032

Čanžek Matej, Pečovje 17, Štore, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 37340, izdala
UE Celje. p-13034
Čas Dragomira, Javnik 1, Podvelka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4368.
p-13056
Dežnikar Martina, Stop. 14, Vransko,
vozniško dovoljenje, št. 044846. p-13021
Delavec Janez, Mače 1 a, Preddvor, vozovnico na relaciji Preddvor-Kranj-ŠkofjaLoka. g-13192
Demšar Silvana, Smoletova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1049289, št. reg. 207701. s-13029
Držič Anton, Cundrovec 4 A, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Krško, št. 1196, letnik 1977 in spričevala letnik 75/76 in 76/77. g-13092
Đaković Đoni, F. Staneta Rozmana 11,
Kranj, delovno knjižico. g-13117
Erjavc Dušan, Planinska 19, Lesce, zaključno spričevalo, šolsko leto 1977/78.
g-13031
Fras Vlado, Kidričeva cesta 4 A, Kranj,
spričevalo 4. letnika in duplikat spričevala
o zaključnem izpitu šole za oblikovanje v
Ljubljani, izdana leta 1976. s-13143
Fujs Stanislav, Grad 43, Grad, vozniško
dovoljenje, št. 18968. p-13012
Gaberšek Vojko, Migojnice 26, Griže,
zavarovalno polico, št. 0298516, izdala zavarovalna družba Adriatic Koper. g-13159
Gašperlin Matej, Glavarjeva 18, Komenda, dijaško mesečno vozovnico, št. 39916.
s-13163
Godnjavec Miran, Sobrače 1 A, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 1953. s-13102
Gogala Matjaž, Polje cesta XXX/4, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-2482/94. s-13173
Gojkovič Dragica, Zapuže 35, Ajdovščina, listino. g-13139
Goljevšek Damjan, Kromberk, Ul. bratov Hvalič 17, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-13073
Golubič Ivan, Adamičeva 11, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. 1110.
s-13068
Goršič Alojzij, Ravenska pot 14, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
16731, S 246411, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-13042
Grm Polonca, Mavsarjeva cesta 41, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 185919, izdal MSNZ Ljubljana.
s-13036
Grušovnik Lilijana, G. Dolič 66/a, Mislinja, delovno knjižico. g-13093
Grčman Milan, Sostrska cesta 35 A,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu zavarstvo pri delu, izdala Srednja agroživilska
šola v Ljubljani, leta 1989. s-13053
Hočevar Andrejka, Ul. Molniške čete 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 138581. s-13024
Hribar Marjan, Tržaška cesta 39, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 2814812.
s-13200
Ilić Miroslav, Pot k Savi 23 m, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7055.
s-13061

Iljaš Matjaž, Puciharjeva ulica 6, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934308, št. reg. 171189. s-13067
Interra d.d., Tomšičeva 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0289516. g-13156
Ipavec Drago, Polževa 9, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
636059. g-13167
Jamnik Franc, Podter 6, Ljubno ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. F, št. 3939.
p-13011
Janilović Simo, Ljep, Doboj, diplomo
Železničaske šole - smer ključavničar, izdana leta 1981. s-13145
Jerebič Drago, Tomšičeva 11, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6709. p-13054
Jeršič Aleš, Novosadska ulica 18, Ljubljana, delovno knjižico. s-13127
Jevšenak Nataša, Pot v Konjsko 22 A,
Vojnik, vozniško dovoljenje, izdala UE Celje. p-13041
Ješe Janez, Zgoša 47 A, Begunje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH. g-13196#
Jovanoski Viktor, Polanškova ulica 16,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
20317. s-13174
Južnič Primož, Gorkičeva ulica 16, Ljubljana, potrdilo o opravljenem magisteriju,
izdano leta 1982. s-13185
Juvančič Vilko, Puhova ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 611510, št. reg. 98469. g-13168
Kalabić Hasib, Ig 157, Ig, spričevalo
Srednje gardbene in ekonomske šole v Ljubljani. s-13193
Kalfič Zrinko, Ul.15. aprila 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31249.
s-13121
Kalin Marjan, Ob potoku 20, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2714.
p-13026
Kavčič Mijmir, Obala 47, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 126971.
g-13107
Kavčič Robert, Vlahovičeva 39, Ankaran, vozniško dovoljenje, št. 20868, izdalaUE Koper. g-13011
Kačič Izidor, Dane pri Sežani 9 a,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 15522, izdala UE Sežana. s-13059
Kern Andreja, Trg Rivoli 9, Kranj, spričevalo II. letnika Srednje farmacevtske šole
v Ljubljani, izdano leta 1978, na ime Kmetič Andreja. s-13001
King Miloš, Jelenčeva ulica 28, Kranj,
delovno knjižico. s-13035
Klun Stanislav, Breg pri Ribnici na Dol.
30, Ribnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole v Kočevju, izdano
leta 1972. s-13041
Kmetič Franc, Grajena 58, Ptuj, vozniško dovoljenje, št. 6527. g-13098
Knez Igor, Srednje Gameljne, Šmartno,
delovno knjižico. s-13005
Kocina Tanja, Tomaj 14, Dutovlje, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole, šolsko leto 1981/82 in 1982/83. g-13188
Koder Edvard, Cirila Kosmača 7, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 000156344,
izdala UE Tolmin. p-13074
Kodrič Marjan, Pot v Bitnje 9, Kranj,
listino. g-13138

Druge listine
Ažman Marija Marjeta, Ulica Pariške komune 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje,kat. BGH, št. S 515952, št. reg. 192711.
s-13147
Adriatic Damia d.o.o., Bazoviška 1, Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, št.
0290158. g-13104
Alessio Ruža, Seča 192, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2185.
g-13090
Alič Jože, V Loki 12, Dragomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12038. s-13073
Arih Jože, Suhadol 13, Loče, spričevalo.
p-13079
Atalšak Roman, Radmirje 68, Ljubno ob
Savinji, listino. p-13057
Babič Andreja, štihova 5, Ljubljana, spričevalo, 3. in 4. letnika Gimnazije v Trbovljah, izdana leta 1978/79 in 79/80. s-13103
Bejtovič Irena, Podgorska ul 21, Kočevje, spričevalo, št. 60/I-DJ, letnik 1986.
g-13096
Bele Janez, Zbika 31, Pristava, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 8447.. g-13172
Bendekov Jožica, Vavpotičeva ulica 3,
Novo mesto, maturitetno spričevalo Gimnazije Josip Jurčič, izdano na ime Lopatec
Jožica, letnik 1977/78. g-13084
Benelux commerce d.o.o., Obala 127,
Portorož, zavarovalno polico, št. 243614.
g-13091
Bico Marija, Rakičan, Cankarjeva 12,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
14810. p-13075
Bizjak Milan, Verd 231, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 0246202. s-13007
Blatnik Marjan, Črmošnjice 4, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12018. g-13083
Boškovič Anton, Kvedrova 16, Senovo,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 163/77
in spričevalo št. 292/72. p-13046
Bremec Marija, Slap ob Idrijci 37, Tolmin, vozniško dovoljenje, izdala UE Tolmin. p-13089
Brumen Nedović Vladimir, Bezenškova
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 147599, št. reg. 172866. s-13076
Buljubašić Zdenka, Marokova pot 188,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2376. s-13124
Cehner Grega, Retljeva 8, Kranj, delovno knjižico. g-13114
Cvijanović Bojana, Jakopičeva ulica 24,
Kamnik, dijaško mesečno vozovnico,
št.3772. s-13131
Čadež Jurij, Pot na Zavrte 10, Cerkno,
vozniško dovoljenje. p-13043
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Kokalj Greta, Pot na Močila 8, Križe,
spričevalo o zaključnem izpitu za prodajalce v Kranju, št. 6-37 z dne 28.8.1973.
p-13077
Kokalj Marta, Letence 8, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 638608,
št. reg. 37482, izdala UE Kranj. g-13118
Kolar Leonida, Ljubljanska 56, Celje, zeleno karto 202090. g-13137
Konhajzler Hermina, Loka pri Zidanem
mostu 60, Loka pri Zidanem mostu, dijaškomesečno vozovnico, št. 21751. s-13177
Kontrec Vida, Beblerjev trg 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40873. s-13122
Korbar Nenad, Pod kostanji 18, Celje,
delovno knjižico. p-13019
Kos Simona, Vinje 8 B, Dol, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 43062, št. reg.
177891. s-13075
Kosten Tanja, Veselova cesta III/3, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15292. s-13116
Kovač Stanko, Bizjakova 10, Pragersko,
vozniško dovoljenje, št. 17249. p-13055
Kovačič Branko, Župjek 7, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. ABCF, št. 9789,
izdala UE Brežice. p-13010
Kovačič Vesna, Pokopališka ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 159773. s-13089
Kočevar Anton, Gradac 107, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3859.
g-13169
Kramar Mirko, Krnica 59, Luče ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št.7529. p-13052
Kramberger Andrej, Ločič 7, Trnovska
vas, potrdilo o znanju CPP, št. 7663.
g-13095
Krašovec Nataša, Gorenjskega odreda
16, Kranj, maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano na ime Colnar Nataša, leta
1983. g-13016
Kregar Borko, Vrunčeva 250, Celje, spričevalo. p-13042
Krmavnar Alojzij, Tržaška cesta 505,
Brezovica, delovno knjižico. s-13134
Kugonić Martin, Skorno pri Šoštanju 25,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 22067. p-13027
Kuhar Marko, Jezero 1, Preserje, diplomo, izdala Srednja elektrotehniška šola v
Ljubljani leta 1968. s-13057
Leben Srečko, Cesta v Legarico 27,
Ljubljana, zavarovalne police, št. 0690159.
s-13077
Len Srečko, Cesta v Legarico 27, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0309256.
s-13078
Lepoša Štefan, Šalovci, Murska Sobota,
zavarovalno polico, št. 0265647. p-13029
Levstek Marija, Travnik 57, Ribnica,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1982, na iem
Bartol Marija. s-13164
Likozar Slavko, Dobriša vas 53 D, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 47394, izdala UE Žalec. p-13017
Lončar Ivan, Opekarniška 12, Celje, spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo iz
leta 1973. g-13179

Lovše Jožef, Bušeča vas 35 a, Cerklje/
Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABF,
št.10751. p-13024
Macura Slobodan, Archinetova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 69500. s-13136
Magyar Silva, Ulica talcev 10, Kost. na
Krasu, delovno knjižico. g-13204
Makovec Valter, Kamen 36, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6266.
p-13028
Malkoč Abid, Maršala Tita 45, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-13160
Malkoč Jasmina, Titova 45, Jesenice,
prometno dovolenje., kat. g-13161
Malovrh Ernest, Ambrož pod Krvavcem
111, Cerklje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 806075, št. reg. 43961. s-13055
Marjanovič Biljana, Trubarjeva 7, Šmarje pri Jelšah, diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem. g-13085
Markoci Marinero, Plešičeva ulica 43,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem šolanju
gostinskega tečaja, izdano leta 1985.
s-13151
Matkovič Mira, Ul. bratov Rozmanov 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
015261, izdal LPP. s-13050
Mattias Sebastjan, F. Bidovca 4, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8797.
p-13047
Medvešek Andreja, Znojke 23, Čemšenik, vozovnico, št. 1500071. p-13008
Mele Ivan, Cesta 4. maja 72, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3689.
s-13148
Merkun Žiga, Cesta v Zajčjo Dobravo
16/B, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39035. s-13152
Mesić Ismet, Cesta XII/2, Ljubljana,
spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil, izdal Izobraževalni center za tehniške stroke Novo mesto 29. 1. 1978, št.
3525. s-13002
Miketič Mojca, Gostičeva 4, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Šlandrove brigade,
šolsko leto 84/85. g-13175
Mikulič Ivanka, Grčarice 5 A, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6892. g-13183
Miškulin Marija, Ulica Triban 14, Koper, maturitetno spričevalo ekonomske šole. g-13014
Mlakar Vojko, Stari trg, Ograde 19, Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9314. s-13072
Možina Branko, Gorišnica 176, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
17663, izdala UE Ptuj. g-13017
Modrej Robert, Pod gonjami 21, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 13894.
p-13082
Molek Rosanda, Vel. Žablje 60/a, Dobravlje, vozniško dovoljenje, št. S 831912.
g-13166
Mrzlikar Miha, Triglavska 47, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 35475.
s-13142
Mrčun Jože, Topole 10, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 21078.
s-13150
Naglič Vera, Smledniška cesta 39 a,
Kranj, spričevalo Horvat Helene tekstilne
šole smer pletilja od 1960-1963 v Kranju.
g-13158

Novak Anica, Senožeti 3, Dol, zaključno
spričevalo Poklicne konfekcijske šole v Višnji gori, izdano leta 1978, na ime Trunkelj
Anica. s-13028
Novak Tone, Male Lipljene 6, Turjak,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
10812, izdala UE Grosuplje. g-13180
Ožbolt Matjaž, Golouhova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 148443. s-13155
Ogrin Marijan, Prečna pot 11, Portorož,
indeks Fakultete za pomorstvo in promet.
g-13106
Oman Marjanka, Tominčeva 24, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804554, št. reg. 5458. s-13128
Osredkar Franc, Velika Ligojna 6, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4944. s-13146
Ostojič Željko, Sp. Škofije 147, Škofije,
vozniško dovoljenje, št. 23640. g-13191
Ošep Marjan, Strmec 15, Strmec pri Vojniku, zavarovalno polico, št. 242526.
p-13051
Ošlovnik Klavdija, Kotlje 148, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11869. g-13182
Pangerc Nevenka, Mošnje 71, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15440. g-13109
Pejašinović Roman, Jakačeva ulica 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 846122, št. reg. 197669. s-13064
Pelc Stanislav, Pri Unionu 7, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
6189. g-13032
Pertovt Monika, Kojsko 1, Kojsko, vozniško dovoljenje. p-13025
Peruš Franc, Sv. Vid 87, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3558.
p-13004
Petecin Bogdan, Plečnikova 2/c, Celje,
zavarovalno polico, št. 0217141. g-13141
Petek Mitja, Mestni vrh 77, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 29392, izdala
UE Ptuj. g-13186
Petelinkar Marija, Zbilje 6, Medvode,
vozovnico, izdano na ime Petelinkar Danica, izdal Alpetour Škofja Loka. g-13115
Petrovič Alojzija, Nova vas 45 A, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BEGH, št. 14318.
g-13010
Pečovnik Matjaž, Prečna 4, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 7778. p-13053
Pflaum Irena, Zupančičeva 37, Kranj,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika Gostinske šole
na Bledu, letnik 80/81, 81/82 in 82/83.
s-13087
Pišek Silva, Vojkova 9, Celje, diplomo,
št. 2-2743, izdana leta 1985. g-13154
Plemenitaš Sara, Gorišnica 2, Celje, spričevalo. p-13005
Požrl Marko, Razgled 5, Izola, vozniško
dovoljenje. p-13006
Podbukovšek Štefan, Biče 8A, Loče,
vozniško dovoljenje. p-13078
Podlogar Magda, Martinova 5, Ljubljana, zaključno spričevalo Trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1971, na ime Frank
Magda. s-13027
Polajnar Zdravko, Dvorska vas 26 a, Begunje, zaključno spričevalo, št. 277, šolsko
leto 75/76. g-13108
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Popović Ivo, Delavska 19, Kranj, spričevalo Poklicne kovinarske šole v Kranju.
s-13003
Popović Srđan, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730832. št. reg. 133253. s-13056
Popovič Anton, Sutlanska Poljana 11,
Zagorska Sela, diplomo šolskega centra Boris Kidrič Celje, št. BR 3192 z dne
22.1.1972. g-13099
Poredaj Brigita, Ižakovci 136, Beltinci,
spričevalo 3. letnika šole za prodajalce, šolsko leto 1981/82. p-13030
Potočnik Ljudmila, Dunajska cesta 419,
Ljubljana, zavarovalne police št. 073652,
073653, 073654 in 073655. s-13101
Povhe Janja, Došce 5, Logatec, dijaško
mesečno vozovnico, št. 3186. s-13190
Povše Jana, Sevno 8, Otočec, spričevalo
2. letnika Srednje kmetijske šole, šolsko leto 1992/93. g-13015
Prelec Mirjana, Podstenje 16, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5936. s-13198
Pretnar Janez, V. Kejžarja 37, Jesenice,
spričevalo o končani OŠ, šolsko leto 90/91.
g-13197
Prezelj Tomaž, Zadnikarjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 169924. s-13100
Pristovnik Marjan, Mariborsja 7, Celje,
vozniško dovoljenje. p-13066
Purkart Srečko, Kunaverjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
183784, S 141740, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-13049
Pušnik Miha, Kostrivnica 12, Kalobje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7453.
p-13039
Rajčič Božo, Ul. svobode 71, Piran, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. . g-13170
Razdrh Polonca, Gor. vrh 10, Dobrnič,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kmetijske
šole. g-13018
Rikić Snežana, Cesta v Pečale 44, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 18889.
s-13140
Rojšek Rok, Na otoku 3, Celje, zavarovalno polico, št. 278833. g-13189
Rozman Igor, Alpska cesta 4, Lesce, diplomo. g-13157
Rudnik Rudi, Mariborska cesta 45, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
38416. p-13002
Savnik Andrej, Beblerjev trg 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 12257.
s-13125
Sertić Katica, Škrile I/46, Ogulin, potrdilo o strokovnem izpitu Srednje medicinske šole v Ljubljani. s-13025
Sertič Katica, Škrile I/46, Ogulin, potrdilo o opravljenem stokovnem izpitu rentgenskega tehnika - višje medicinske šole v
Ljubljani, izdan leta 1985. s-13026
Simič Savo, Svobode 81, Piran, zavarovalno polico, št. 0336174. g-13105
Simčič Petra, Kostanjevica na Krasu 75a,
Kost. na Krasu, potrdilo o znanju CPP.
p-13071
Simčič Urška, Prušnikova 38, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33299.
s-13153

Sitar Marko, Savlje 58, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 120911,
izdala Upravna enota Ljubljana. s-13044
Skale Vlasto, zavarovalno polico, št.
0171361. g-13203
Skubic Breda, Belokriška cesta 36, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
30689, izdala Upravna enota Portorož.
s-13039
Skubic Sebastjan, Taborska 43, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
11151. s-13034
Smonkar Janez, Šmartno 80, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, zaključno spričevalo avtomehanične in kovinarske šole, šolsko leto
1976/77. g-13110
Sodnikar Gregorin Marjetka, Belokranjska 9, Ljubljana, delovno knjižico. s-13033
Stamulak Branko, Strai trg 255, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 0291952.
p-13067
Stanič Dalibor, Gregorčičeva 15/A, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. p-13070
Stepančič Klavdij, Gažon 26, Šmarje,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol smer avtomehanik. g-13065
Stipanič Boris, Gradac 74, Gradac, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4940.
g-13086
Svetina Peter, Britof 121, Kranj, indeks
Pedagoške fakultete v Ljubljani. g-13113
Šelih Ivanka Adriatic, Šarhova 8, Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št.
0325362. g-13171
Šikovec Nataša, Škvarčeva 20, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 37450. p-13044
Šolman Igor, Rogatec 232, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13343.
g-13094
Špendija Janko, Vitan 19, Kog, spričevalo o končani OŠ, št. 554. p-13068
Štembergar Danilo, Koritnice 16,
Knežak, spričevalo o končanem 6. razredu,
št. 71/87. g-13195
Štetner Marko, Šorlijeva 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 805261,
št. reg. 30001. g-13009
Štrbenk Jože, Rašica 68, Velike Lašče,
delovno knjižico. s-13088
Tabernik Peter, Vožarski pot 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101901, št. reg. 46401. p-13001
Težak Dušan, Mestni trg 15, Slovenske
Konjice, zaključno spričevalo Gradbene šole v Mariboru št. 68, izdano 3. 8. 1976 v
Mariboru. p-13007
Trafela Bojan, Kogojeva 1, Hotemaže,
dovoljenje letalskega mehanika tehnika
TTPII št. 0178/1998, izdalo Ministrstvo za
promet in zveze 17. 3. 1994. s-13046
Trampuž Makedonka, Kostanjevica na
Krasu 49, Kost. na Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-13072
Trušnovec Rafael, Bohoričeva ulica 22,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 8216633,
izdala Zavarovalnica Triglav. s-13052
Ungunjanović Ljubiša, Pod kostanji 12,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 14352. p-13086
Ušaj Monika, Cankarjeva 40, Nova Gorica, diplomo, št. 1-AD/267 Srednje ekonomsko družboslovne šole, izdana leta 1989.
p-13048

Valny Vekoslav, Tomšičeva 15, Slovenj
Gradec, spričevalo. p-13023
Veit Renata, Pot na Fužine 31, Ljubljana, indeks Pedagoške fakultete v Ljubljani.
s-13129
Vidic Branko, Bohinjska Bela 35, Boh.
Bela, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
01743. g-13097
Vidmar Branko, Hotedršica 21, Hotedršica, vozniško dovoljenje, kat. CPP, št. 728,
izdala UE logatec. s-13058
Volavšek Bernarda, Žlebe 1 P, Medvode, indeks Gimnazije Poljane. s-13023
Volk Benjamin, Sobenja vas 17, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14854.
p-13009
Vovk Rok, Hermanova cesta 8, Sevnica,
zaključno spričevalo Srednje Agroživilske
šole v Ljubljani, izdano leta 1988. s-13176
Vraneš Aleš, Regentova ul. 8, Ankaran,
spričevalo 4. letnika Strojno tehnične šole v
Ljubljani, letnik 1978-79. g-13165
Vraneš Aleš, Regentova 8, Ankaran,
spričevalo 3. letnika in diplomo Poklicne
kovinarske šole. p-13040
Vrhnjak Tomaž, Misl. Dobrava 20,
Šmartno pri Slovenj Gra, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8162. g-13184
Vuk Mladen, Pod Gabri 15, Celje, zaključno spričevalo, št. 9131, izdano leta
1983. g-13081
Zagorščak Vesna, Šempeter 11, Šempeter v Sav. dolini, vozniško dovoljenje,
št.903754. p-13080
Zajec Andrej, Stara cesta 23, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 309234. s-13079
Zaplotnik Vesna, Gorenjski odred 16,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
170537, št. reg. 24047, izdala UE Kranj.
g-13194
Zavratnik Miran, Radomerje 14, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 2070. p-13045
Ziherl Silvo, Unec 105, Rakek, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6646, izdalaUpravna enota Cerknica. s-13037
Zorman Matjaž, Vino 14, Škofljica, indeks Srednje šole za PTT v Ljubljani.
s-13008
Zupanič Andrej, Slovenja vas 35, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 36027.
g-13187
Žafran Ljubo, Ptujska gora 72, Ptujska
gora, vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH,
št. 11133. g-13111
Žafran Ljubo, Ptujska gora 72, Ptujska
gora, vozniško dovoljenje - inštruktorsko,
kat. ABCD, št. 29, izdano 8.6.1994. g-13112
Žerjav Svetlin Tanja, Bezje 8, Kranjska
gora, spričevalo Hotelske šole, izdano na
ime Žerjav Tina, letnik 72/73. g-13082
Žnidarič Tomaž, Ul. Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, spričevalo Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1993. s-13162
Žnifderšič Simon David, Pleteršnikova
20, Brežice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št.14140. p-13069
Župunski Vera, Kuratova 44, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 420070.
št. reg 33907, izdala UE Kranj. s-13051
Žurman Ana, Obrtniška cesta 7, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6327,
izdala Upravna enota Grosuplje. s-13045

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 740

Št. 12 – 29. II. 1996

Pravkar izšlo!

PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili dr. Karla Zupančiča
Četrta dopolnjena izdaja
Slovenski zakon o dedovanju velja dvajset let, zadnjič pa je bil posredno spremenjen
sredi minulega leta, ko so določene pristojnosti sodnikov prevzeli notarji. V obliki
notarskega zapisa je namreč po novem treba sklepati pogodbe o dosmrtnem
preživljanju, darilne obljube, darilne pogodbe za primer smrti itd.
Profesor dednega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Karel Zupančič v uvodnih
pojasnilih na poljuden način podrobneje razlaga vsebino posameznih določb zakona
o dedovanju in drugih predpisov. Pri tem posebej opozarja, da je treba novi ustavni
ureditvi, ki daje večji pomen lastninski in dedni pravici, prilagoditi tudi zakonodajo
na tem področju.
Poleg prečiščenega besedila zakona o dedovanju so v tej knjižici objavljeni tudi:
– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, ki ga je državni zbor sprejel
decembra lani, in za dedovanje pomembne določbe iz
– zakona o denacionalizaciji,
– zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih
razmerjih,
– zakona o nepravdnem postopku,
– zakona o davkih občanov – nove davčne stopnje na dediščine in darila so
povzete iz zadnje lanske številke Uradnega lista RS, ki je izšla 30. decembra 1995,
– zakona o notariatu.
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Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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