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Sodni register

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 3943/94 Rg-24879

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljev sklenilo objaviti sklep:

Družba UNIMONT, marketing, inže-
niring,  d.o.o.,  Tovarniška  1,  Slovenske
Konjice, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima 42 družbenikov, in sicer:
Artič Marjan, Šolska ul. 13, Slovenske

Konjice, Brecl Drago, Frankolovo 57, Fran-
kolovo, Brečko Miran, Titov trg 11, Slo-
venske Konjice, Celcer Franc, Liptovska 24,
Slovenske Konjice, Černec Vinko, Šolska
ulica 7, Slovenske Konjice, Figek Anton,
Vrhole 38, Slovenska Bistrica, Frim Jurij,
Kidričeva 7, Slovenske Kojice, Gorenjak
Vlado, Mizarska 35/a, Slovenske Konjice,
Gosnik Oto, Draža vas 57, Loče, Hren Her-
man, Preloge 4, Slovenske Konjice, Hren
Milan, Žeče 18, Slovenske Konjice, Jančič
Bojan, Grajska 9, Slovenske Konjice, Jer-
man Andrej, Prečna ulica 2, Slovenske Ko-
njice, Jureša Vlado, Liptovska 18, Sloven-
ske Konjice, Jurič Franc, Ul. A. Janše 7/b,
Slovenske Konjice, Klančnik Janez, Ga-
brovnik 9, Slovenske Konjice, Kovač Štef-
ka, Tattenbachova 3, Slovenske Konjice,
Košič Štefan, Žeče 31/a, Slovenske Konji-
ce, Kuk Vlado, Blato 12, Slovenske Konji-
ce, Kukovič Rudi, Škalska 13, Slovenske
Konjice, Lampreht Danilo, Polene 11, Slo-
venske Konjice, Marguč Silvo, Loče 39, Lo-
če, Majšler Sonja, Delavska cesta 7, Slo-
venske Konjice, Marinšek Vinko, Radena
vas 32, Zreče, Marzidošek Vekoslav, Šar-
hova ul. 15, Slovenske Konjice, Mesarič
Ivan, Kidričeva 5, Slovenske Konjice, Obrul
Franc, Gabrovlje 12/b, Slovenske Konjice,
Penič Marjan, Blato 26, Slovenske Konjice,
Pučnik Mirko, Prevrat 36, Slovenske Konji-
ce, Ratej Danilo, Kostanjevec 49, Ložnica,
Rebernak Vili, Ul. 12. oktobra 12, Zreče,
Rozman Drago, Ob Potoku 5/a, Slovenske
Konjice, Šajtegel Ivan, Mizarska 20, Slo-
venske Konjice, Sirc Srečko, Tepanjski vrh
24, Slovenske Konjice, Slapnik Alenka,
Gubčeva 8, Slovenske Konjice, Težak Bo-
jan, Rimska cesta 31, Slovenske Konjice,
Tomc Tine, Ul. A. Tavčarja 3, Slovenske
Konjice, Valentinc Milan, Konjiška vas,
Slovenske Konjice, Vedečnik Alojz, Tepanj-
ski vrh 21, Slovenske Konjice, Voh Marjan,
Penoje 1, Loče, Zdolšek Martin, Nova vas
20, Slovenske Konjice in Zorman Marko,
Draža vas 80 Loče, ki prevzamejo obvez-

nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benike v razmerju njihovih glasov v skupš-
čini.

Sklep je sprejela skupščina dne 23. 12.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 18. 10. 1995

SLOVENJ GRADEC

Srg 32/95 Rg-376

Družba  VZDRŽEVANJE,  TRGOVI-
NA, PROIZVODNJA, d.o.o., Gmajna 55,
Slovenj Gradec, reg. št. vl. 1/3464/00, ka-
tere družbenik je Nieros Niederberger,
d.o.o., Gmajna 55, Slovenj Gradec, po skle-
pu družbenika z dne 21. 1. 1995 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Nieros Nie-
derberger, d.o.o., Gmajna 55, Slovenj Gradec.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 6. 2. 1996

Srg 3519/94 Rg-377

Družba  HAMIKO,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, prevozništvo, trgovino in stori-
tve d.o.o., Ravne na Koroškem, Tolsti vrh
139, reg. št. vl. 1/4916-00, katere družbeni-
ka sta Franc Hafner in Jernej Mikl, po skle-
pu družbenikov z dne 24. 5. 1994 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Franc Haf-
ner in Jernej Mikl, oba Tolsti vrh 139, Rav-
ne na Koroškem.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 2. 1996

Srg 6033/94 Rg-378

Družba  VIKO,  proizvodno-trgovsko,
storitveno-posredniško  podjetje,  d.o.o.,
Slovenj Gradec, Stari trg 144, reg. št. vl.
1/6558-00, katere družbenik je Vitko Mat-
jaž, po sklepu družbenika z dne 27. 12. 1994
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Vitko Mat-
jaž iz Slovenj Gradca, Podgorska cesta 76.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 13. 2. 1996

Srg 5119/94 Rg-379

Družba  TOVARNA  MUTA,  orodja,
stroji in livarna, d.o.o., Muta, Koroška c.
51, reg. št. vl. 1/590-00, katere družbenik je
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, po sklepu družbe-
nika z dne 20. 12. 1994 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 13. 2. 1996

Srg 5509/94 Rg-380

Družba MEDO, podjetje za proizvod-
njo in inženiring, d.o.o., Slovenj Gradec,
Kreševa 24, reg. št. vl. 1/2878-00, katere
družbenik je Grah Robert, Ronkova 18, Slo-
venj Gradec, po sklepu družbenika z dne
12. 12. 1994 preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Grah Robert,
Ronkova 18, Slovenj Gradec.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 6. 3. 1995

Srg 5508/94 Rg-381

Družba GEVO-TEX, podjetje za pro-
izvodnjo,  predelavo  in  trgovino,  d.o.o.,
Slovenj Gradec, Kreševa 24, reg. št. vl.
1/3469-00, katere družbenika sta Vlado
Grah, Kopališka 14, Slovenj Gradec in Mar-
gareta Grah, Kreševa 24, Slovenj Gradec,
po sklepu družbenika z dne 12. 12. 1994
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Vlado
Grah, Kopališka 14, Slovenj Gradec in Mar-
gareta Grah, Kreševa 24, Slovenj Gradec.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 6. 3. 1995
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Srg 71/95 Rg-382

Družba  MARKET  JELKA,  trgovsko
podjetje, d.o.o., Muta, Ob polju 6, reg. št.
vl. 1/7765-00, katere družbenika sta Ajtnik
Franc in Ajtnik Andreas, po sklepu družbe-
nikov z dne 29. 3. 1995 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Ajtnik
Franc in Ajtnik Andreas, oba stanujča na
Muti, ob Polju 6.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 11. 3. 1996

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 127-4/96 Ob-821

Veljavna pravila organizacije Sindikata
delavcev  Upravne  enote  in  ministrstev
Novo mesto, Novo mesto, Seidlova c. 1,
Novo mesto, ki so bila dne 6. 2. 1996 spre-
jeta na članskem sestanku, se sprejmejo v
hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 133.

Št. 028-1/96-2 Ob-822

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzame statut Neodvisnih sindikatov Slove-
nije – Podružnice FI-BU Metalic, d.o.o.,
Ptuj, z nazivom pravil Statut Neodvisnih
Sindikatov Slovenije, Podružnice FI-BU
Metalic, d.o.o., Ptuj, imenom sindikata Ne-
odvisni sindikat Slovenije – Podružnica
FI-BU Metalic, d.o.o., Ptuj in sedežem sin-
dikata: Rogozniška c. 14, Ptuj.

2. Pravila navedena v 1. točki tega izre-
ka se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 50.

Št. 024-2/96 Ob-823

Republika Slovenija, Upravna enota Slo-
venj Gradec, Oddelek za občo upravo, dru-
ge upravne naloge in skupne zadeve je dne
14. 3. 1996 vpisala v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 2/96 Pravila Sindikata
Neodvisnost KNSS, Lesne tovarne pohiš-
tva, Pameče 150, Slovenj Gradec.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil iz
1. točke izreka postane sindikat pravna oseba.

Št. 005-1/96 Ob-824

1. Upravna enota Lenart je dne 1. 3. 1996
vpisala v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 22 Pravila o delovanju in organizi-
ranosti sindikata Zavoda za duševno in živč-
no bolne Hrastovec - Trate, z imenom: Sin-
dikat zdravstva in socialnega varstva Slo-
venije,  Sindikat  Zavoda  za  duševno  in

živčno bolne Hrastovec - Trate in sede-
žem: Hrastovec 22, Lenart.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi Pra-
vil iz 1. točke izreka, postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 024-01/96 Ob-825

Statut sindikata ZSSS – Sindiakta obrt-
nih  delavcev  Slovenije  podjetja  ŠIBO,
d.o.o., Škofja Loka, ki so ga člani sindikata
podjetja sprejeli na zboru članov, dne 24.
10. 1994, je v hrambi pri Upravni enoti
Škofja Loka.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 61.

Št. 028-1/96-2 Ob-855

1. Pravila sindikata ZSSS, Območna or-
ganizacija Pomurja, Kardoševa 2, Mur-
ska Sobota, sprejeta 7. 12. 1995 se sprej-
mejo v hrambo pri oddelku za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve
Upravne enote Murska Sobota.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 87.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-2/96-2 Ob-856

1. Pravila sindikata Radenska – Zvezda
Diana Murska Sobota, d.o.o., Trg Zmage
8, Murska Sobota sprejeta 19. 1. 1996 se
sprejmejo v hrambo pri oddelku za občo
upravo, druge upravne naloge in skupne za-
deve Upravne enote Murska Sobota.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 88.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-3/96-2 Ob-857

1. Pravila sindikata Vodnogospodarske-
ga podjetja Mura Murska Sobota, Ciril Me-
todova 34, Murska Sobota, sprejeta 23. 2.
1996 se sprejmejo v hrambo pri oddelku za
občo upravo, druge upravne naloge in skupne
zadeve Upravne enote Murska Sobota.

Pravila sidikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 89.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče posto-
pek, da se razglasijo za mrtve osebe, ki
so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem živ-
ljenju, naj to javijo sodniku in začas-
nemu skrbniku oziroma predlagatelju
v roku treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 49/95 R-48

Anton Bohte, nazadnje stanujoč Dol. La-
kovnice 13, roj. 25. 1. 1908 je pogrešan (na
predlog Ane Gorše, Dragovanja vas 6, p.
Dragatuš).

Skrbnica je Ruža Modic, Koštialova 36,
Novo mesto.

Okrajno sodišče v Novem mestu

dne 15. 3. 1996

Amortizacije

N 367/95 R-44

Na predlog Lazarević Aleksandra, Go-
tovčeva 8, Split, se uvaja amortizacija hra-
nilne knjižice št. 405116/95 pri LB enota
010 Ljubljana Center, Trg republike 2, z
geslom TAPIR s stanjem na dan 25. 6. 1995,
48.071,60 SIT.

Priglasitveni rok je 60 dni.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 7. 3. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 20/94-68 S-106

To sodišče objavlja na podlagi 2. od-
stavka 169. člena zakona o prisilni poravna-
vi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93)
oklic:

1. Ustavi se nadaljnje vnovčevanje raz-
delitvene mase in se stečajni postopek zo-
per stečajnega dolžnika zaključi.

2. Terjatve stečajnega dolžnika se pre-
nesejo na stečajne upnike, in sicer: terjatev
do Nai, d.o.o., Jesenice na Dolenjskem, v
višini 4,803.583,20 SIT, s pp se prenese na
SKB banko, d.d., Ljubljana, terjatev do San
Ribnica, d.o.o., v višini 251.618,30 SIT, s
pp se prenese na Micom, d.o.o., Koper, ter-
jatev do Trgovina Nada, Maribor, v višini
132.008 SIT, s pp se prenese na Splošno
banko Koper, d.d., Koper, terjatev do Otroš-
ki butik Nika, Žalec, v višini 81.710 SIT, s
pp se prenese na Rubictrade, d.o.o., Koper
in terjatev do ABC Tehnolit, d.o.o., Trbov-
lje, v višini 72.387 SIT, s pp se prenese na
delavke Stepan Mirando, Balaban Vinko,
Vukovič Spaso in Jakačič Suzano.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 15. 3. 1996

St 3/96 S-107

To sodišče je na seji senata dne 19. 3.
1996 pod opr. št. St 3/96 sprejelo naslednji
sklep.

Nad dolžnikom RIMA, d.o.o., Trgovi-
na,  gostinstvo,  storitve  in  proizvodnja,
Velika Pirešica 5/a, Žalec, se začne stečaj-
ni postopek in se takoj zaključi, ker dolžnik
nima premoženja, ki bi prišlo v stečajno
maso.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika RIMA, d.o.o., Trgovina, go-
stinstvo, storitve in proizvodnja, Velika Pi-
rešica 5/a, Žalec, iz sodnega registra.

Upniki se lahko pritožijo zoper sklep v
15 dneh po objavi tega oglasa.

Okrožno sodišče v Celju

dne 19. 3. 1996
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St 8/96 S-108

To sodišče je s sklepom St 8/96 dne 20.
3. 1996 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom LIFT Inženiring, d.o.o., Šlandrova
2, Ljubljana Črnuče.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnik Brane Gorše iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 20. 6. 1996 ob 8.30, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 20. 3.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 3. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 57/96 La-211

Servis za popravilo tehtnic Utež, Te-
harska cesta 34, Celje podaljšuje rok za
sodelovanje pri interni razdelitvi in notra-
njem odkupu delnic.

Javni poziv za predložitev certifikatov
in gotovinskih vplačil na poseben privatiza-
cijski predračun se podaljšuje do 26. 4.
1996.

Prvi poziv je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
62 z dne 30. 10. 1995 in v dnevnem časopi-
su Delo dne 20. 10. 1995.

Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičen-
ci po telefonu št. 063/26-525 pri Srečku
Menartu dipl. org.

Servis za popravilo tehtnic
Utež, Celje

Št. 4074 La-206

Cestno podjetje Maribor, p.o., Iztoko-
va ulica 30, Maribor, objavlja podaljšanje
roka za zbiranje certifikatov in potrdil v
postopku lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

Rok se podaljša za 30 dni od objave
ponovitve poziva.

Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 73/95 z dne 22. 12. 1995, v
časopisu Večer dne 22. 12. 1995 ter na og-
lasnih deskah podjetja dne 22. 12. 1995,
ponovno podaljšanje roka pa v Uradnem
listu RS, št. 4/96 z dne 26. 1. 1996, v dnev-
niku Večer dne 23. 1. 1996 in na oglasnih
deskah podjetja dne 23. 1. 1996, ponovno
podaljšanje objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 11/96 z dne 23. 2. 1996, v časopisu Ve-
čer dne 23. 2. 1996 ter na oglasnih deskah
podjetja dne 23. 2. 1996.

Vse dodatne informacije so na razpolago
v dopoldanskem času po tel. 062/101-161
ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna
oseba je Marjana Žinkovič, dipl. ek.

Cestno podjetje Maribor, p.o.

Št. 386/96 La-210

SGP  POM-GRAD  Murska  Sobota,
d.o.o., Štefana Kovača 10, Murska Sobo-
ta, podaljšuje javni poziv upravičencem k
interni razdelitvi in notranjem odkupu del-
nic podjetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v dnev-
niku Delo 28. 2. 1996 in v Uradnem listu RS,
št. 12/96 z dne II. 1996. Hkrati je bil javni
poziv objavljen tudi na oglasnih deskah v
podjetju. Javni poziv za predložitev lastniš-
kih certifikatov in potrdil – dodatnih certifi-
katov se podaljša vključno do 26. 4. 1996.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po telefonu 069/32-740. Kontaktna oseba je
Alojz Kos.

SGP POM-GRAD, d.o.o.,
Murska Sobota

La-198

Podjetje Holding Delmaris, p.o., Izola,
Tovarniška13 in njegove hčerinske druž-
be:

Delsar, konzervna industrija, d.d., Izo-
la, 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, upokojen-
cem) do interne razdelitve in notranjega
odkupa delnic. Javni pozivi so bili prvič
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 4/96 z
dne 26. I. 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 cer-
tifikatov in vplačilo denarnih sredstev za
vpis delnic interne razdelitve in notranjega
odkupa, se podaljša do vključno 22. 4. 1996.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po telefonu ter
osebno na sedežu posameznih podjetij pri
kontaktnih osebah:

– Tanji Pulin, tel. 066/67-562, za Hol-
ding Delamaris, p.o., in Delsar, d.d.,

– Tatjani Vulič, tel. 066/67-675, za Fri-
gomar, d.o.o.,

– Sonji Kekič, tel. 066/67-625, za Riba,
d.o.o.,

– Vladimiru Lukežiču, tel. 066/67-622,
za Delmar, d.o.o.

Holding Delamaris, p.o., Izola

La-199

Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Par-
tizanska 12, Velenje, objavlja podaljšanje
roka javnega poziva za sodelovanje pri in-
terni razdelitvi in notranjem odkupu delnic.
Rok se podaljša do 25. 4. 1996.

Prvi javni poziv je bil objavljen v dnev-
niku Večer, dne 25. 1. 1996, v internem
glasilu in na oglasnih deskah v podjetju.

Prvo podaljšanje javnega poziva je bilo
objavljeno v dnevniku Večer, dne 24. 2.
1996, Uradnem listu RS, št. 12/96 z dne
29. II. 1996, internem glasilu in na oglasnih
deskah v podjetju.

Vse dodatne informacije dobite na sede-
žu podjetja, tel. št. 063/856-859.

Gorenje Notranja oprema, d.o.o.,
Velenje

La-203

ABC Pomurka Trgovina Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Wolfova 12, podaljšuje
javni poziv za vpis delnic upravičencev (za-
posleni, bivši zaposleni in upokojenci) v
okviru programa lastninskega preoblikova-
nja podjetja za sodelovanje v interni razde-
litvi in notranjem odkupu delnic in razširja
krog upravičencev do interne razdelitve.
Javni poziv je bil že objavljen v časopisu
Delo z dne 1. 2. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 8/96 z dne 12. II. 1996 ter na oglasni
deski podjetja.

Javni poziv se podaljša do vključno 15.
aprila 1996.

Upravičenci do interne razdelitve so na
podlagi 25. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju, poleg zaposlenih, bivših za-
poslenih in upokojencev podjetja od objave
tega poziva dalje tudi ožji družinski člani
zaposlenih.

Do navedenega datuma lahko upravičen-
ci vložijo za pridobitev delnic podjetja last-
niške certifikate in gotovino, vsak delovni
dan v dopoldanskem času na sedežu podjet-
ja.

Vse dodatne informacije lahko upravi-
čenci dobijo vsak delovni dan na sedežu
podjetja pri Jožetu Trkovniku osebno ali na
tel. 061/12-59-344.

ABC Pomurka-Trgovina, d.o.o.,
Ljubljana

La-207

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjet-
je DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski
aparati, d.o.o., Železniki, na podlagi pro-
grama o lastninskem preoblikovanju pod-
jetja, ki ga je z odločbo št. LP
00841-/1996-MV, z dne 14. 3. 1996 odobri-
la Agencija RS za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo, objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: DOMEL, Elektro-
motorji  in  gospodinjski  aparati,  d.o.o.,
Otoki 21, Železniki.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju,
reg. št. vložka 1-327-00.

2. Matična številka: 5045401.
3. Dejavnost: 110620.
Osnovna dejavnost podjetja je razvoj,

proizvodnja, trženje in servisiranje električ-
nih strojev in aparatov.

4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje z omejeno odgovornostjo, 96,34%
kapitala je družbene lastnine, 3,66% pa je
lastnina Republike Slovenije.
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5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala):

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% druž-

benega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbe-

nega kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje DOMEL, d.o.o., Železniki, po-

ziva upravičence (vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce podjetja), da
lahko v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v Uradnem listu RS, v dnevnem ča-
sopisu Delo in v Gorenjskem glasu, ter na
oglasni deski podjetja (s tem, da rok začne
teči z dnem zadnje objave), zamenjajo last-
niške certifikate in potrdila za neizplačan
del plač, za začasnice (kasneje delnice) ter
tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.

Upravičenec, ki zamudi rok, ne more so-
delovati pri interni razdelitvi delnic.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, za-
poslenih v podjetju DOMEL, d.o.o., Želez-
niki. Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo podjetje preneslo na
Sklad RS za razvoj v skladu z zakonom.

V primeru preplačila samih upravičen-
cev, bo podjetje skladno z zakonom upošte-
valo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viška certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navad-
ne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje DOMEL, d.o.o., Železniki, po-

ziva upravičence, vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce podjetja in
podjetij, v katerih ima podjetje kapitalske
naložbe, da lahko sodelujejo pri notranjem
odkupu delnic podjetja. Notranji odkup del-
nic (začasnic) bo potekal istočasno z inter-
no razdelitvijo delnic v višini 40% družbe-
nega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu iz pravilom notra-
njega odkupa.

Upravičenci, bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifi-
kati, potrdili za neizplačan del plač in de-
narnimi vplačili.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, 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 posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz pro-

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali na blagajni na sedežu pod-
jetja vsak delovni dan od ponedeljka do pet-
ka od 8. do 14. ure.

Gotovinsko vplačane delnice se vplača-
jo na poseben privatizacijski podračun pri
Gorenjski banki d.d., Kranj, PE Škofja Lo-
ka, z navedbo “plačilo kupnine za delnice
podjetja v notranjem odkupu”, številka:
51510-698-3915.

Pravila notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta bo na vpogled na sedežu podjetja.

9. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure pri Goličič Janezu, in
sicer po tel. 064/617-217 ali osebno na se-
dežu podjetja.
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski

aparati d.o.o., Železniki

La-208

Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in uredbe o pripra-
vi programa preoblikovanja in o izvedbi
posameznih načinov lastninskega preobli-
kovanja podjetij Kemična tovarna Podnart,
d.d., Podnart, Podnart 43, objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga
je odobrila Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo z od-
ločbo št. LP 00914/2 1996-KJ z dne 27. 11.
1995.

1. Firma  in  sedež:  Kemična  tovarna
Podnart, d.d., Podnart, Podnart 43, je vpi-
sano v sodni register pravnih oseb pri Te-
meljnem sodišču v Kranju pod št. reg. vlož-
ka 1-206-00.

2. Matična številka: 5034507.
3. Dejavnost: razvoj in projektiranje po-

stopkov za kemijsko in elektrokemijsko ob-
delavo in čiščenje ter površinsko zaščito ko-
vin in drugih materialov; razvoj in projekti-
ranje postopkov za razstrupljanje strupenih
snovi; razvoj, proizvodnja, dodelava, nakup
in prodaja kemikalij in preparatov za obde-
lavo in čiščenje ter površinsko zaščito ko-
vin in drugih materialov; proizvodnja in pro-
daja industrijskih in laboratorijskih kemika-
lij; razvoj, proizvodnja, dodelava, nakup in
prodaja kemikalij in preparatov za razstrup-
ljanje strupenih snovi; razvoj, proizvodnja,
dodelava, nakup in prodaja naprav in pribo-
ra za površisko zaščito, obdelavo, čiščenje
kovin in drugi materialov ter razstrupljanje
strupenih snovi; svetovanja, analize in testi-
ranja s področja osnovne dejavnosti; trgovi-
na z živilskimi in neživilskimi proizvodi na
drobno; trgovina z vozili, deli in priborom
na drobno; posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev. Na področju zu-
nanje trgovine je podjetje registrirano za
trgovino z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi, za posredovanje in zastopanje tujih
firm in opravljanje transportnih storitev za
lastne potrebe v mednarodnem prometu.

4. Pravna oblika organiziranosti: Kemič-
na tovarna Podnart, d.d., Podnart, je od 1. 1.

1993 organizirana kot delniška družba in je
v 100% družbeni lasti.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– 8,46% Kapitalski sklad pokojninsko in-
validskega zavarovanja,

– 8,46% Slovenski odškodninski sklad,
– 16,92% Sklad RS za razvoj,
– 16,92% upravičenci iz naslova interne

razdelitve,
– 22,00% upravičenci iz naslova notra-

njega odkupa,
– 11,86% prenos na Sklad RS za razvoj

– prosto prenosljive delnice in
– 15,38% upravičenci iz denacionaliza-

cijskih postopkov.
6. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos delnic na sklade v višini 40%

družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic v višini 20%

družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v višini 26%

družbenega kapitala,
– prenos na Sklad RS za razvoj 14%

družbenega kapitala – prosto prenosljive
delnice.

7. Javni poziv upravičencem
7.1 Interna razdelitev
Kemična tovarna Podnart, d.d., Podnart,

Podnart 43, poziva vse upravičence (zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
30 dneh po objavi tega poziva v Delu vpiše-
jo delnice v zameno za lastniške certifikate
in tako sodelujejo pri interni razdelitvi del-
nic. Kolikor bo vrednost zbranih certifika-
tov znašala manj kot znaša 20% delež vred-
nosti družbe, bomo povabili k vložitvi certi-
fikatov družinske člane z internim razpi-
som. Če v navedenem roku ne bo razdeljenih
20% delnic, namenjenih interni razdelitvi,
bo podjetje preostale delnice do 20% prene-
slo na Sklad RS za razvoj.

Če bo vrednost certifikatov večja kot
20% družbenega kapitala, bo preostanek
vrednosti vsakega vloženega certifikata s
soglasjem lastnika uporabljen v notranjem
odkupu delnic, v skladu z zakonom in pro-
gramom, kar pomeni, da bo v interni razde-
litvi uporabljen sorazmeren del vsakega vlo-
ženega certifikata. Delnice, ki bodo razde-
ljene v okviru interne razdelitve, so navad-
ne in bodo glasile na ime ter so
neprenosljive 2 leti od njihove izdaje, razen
z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Kemična tovarna Podnart, d.d., Podnart,

Podnart 43, poziva vse upravičence, zapo-
slene in bivše zaposlene, da lahko sodeluje-
jo pri notranjem odkupu delnic podjetja in
postanejo udeleženci programa notranjega
odkupa delnic podjetja.

Z notranjim odkupom se lahko na podla-
gi programa lastninskega preoblikovanja
podjetja odkupi 26% vrednosti družbenega
kapitala po otvoritveni bilanci. Upravičenci
lahko kupijo delnice s 50% popustom in
možnostjo obročnega odplačevanja, s tem
da morajo kupnino za prvih 20% vrednosti
delnic, namenjenih notranjemu odkupu,
vplačati v 30 dneh od objave poziva v dnev-
nem časopisu Delo in oglasni deski podjetja
na poseben privatizacijski račun št.
51540-698-3819 z navedbo: plačilo kupni-
ne za delnice v notranjem odkupu.
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Udeleženci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopajo k programu notranjega odkupa.
Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket delnic, postanejo udeleženci notranje-
ga odkupa. Delnice se bodo vplačevale: s
presežki certifikatov in denarnimi vplačili
udeleženci programa.

Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in dajejo poleg pravice do udelež-
be na dobičku tudi pravico do upravljanja.
So neprenosljive izven programa notranje-
ga odkupa za čas trajanja programa, razen z
dedovanjem oziroma so prenosljive v okvi-
ru programa notranjega odkupa med udele-
ženci programa.

Delnice, pridobljene za presežne lastniš-
ke certifikate in potrdila, so neprenosljive
dve leti od izdaje, nato pa se izenačijo z
ostalimi delnicami notranjega odkupa.

8. Delnice interne razdelitve in notranje-
ga odkupa lahko upravičenci v okviru zgo-
raj opredeljenega roka vpisujejo vsak de-
lovni dan od 7. do 15. ure na sedežu podjet-
ja, v Podnartu 43, v finančni službi.

9. Vse dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom in pogoji vpisa ter vplačila lahko
upravičenci dobijo v dopoldanskem času pri
Ješe, tel. 064/731-111 int. 90.
Kemična tovarna Podnart, d.d., Podnart

La-209

Skladno s 25. členom uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94) podjetje SEGRAP, p.o.,
separacija, gradbeništvo, prevozi Ljutomer,
Glavni trg 13/I, na podlagi programa o last-
ninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 00138/1996-TP z dne 6. 2.
1996 odobrila Agencija Republike Sloveni-
je za prestrukturiranje in privatizacijo, ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja.

1. Firma in sedež: Segrap separacija,
gradbeništvo,  prevozi  Ljutomer,  p.o.,
Glavni trg 13/I.

2. Matična številka podjetja: 5072182.
Šifra dejavnosti: 012002.
3. Osnovne dejavnosti podjetja:
– proizvodnja gramoza in peska,
– proizvodnja izdelkov iz betona, cemen-

ta, mavca,
– proizvodnja betonskih izdelkov za

gradbeništvo,
– pripravljalna dela na gradbiščih,
– rušenje objektov in zemeljska dela,
– gradnja objektov in delov objektov,
– splošna gradbena dela,
– postavljanje ostrešij in krovska dela,
– izolacijska dela,
– zaključna gradbena dela,
– fasaderska in štukaterska dela,
– vgrajevanje stavbnega in drugega po-

hištva,
– oblaganje tal in sten, druga zaključna

gradbena dela,
– dajanje strojev in naprav za gradnjo in

rušenje v najem, skupaj z upravljavci stro-
jev,

– trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo,

– trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje,

– trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom,

– trgovina na drobno z gradbenim mate-
rialom,

– poslovanje z lastnimi nepremičninami,
– dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– poslovanje z nepremičninami za plači-

lo ali po pogodbi,
– dejavnost agencij za posredništvo v

prometu z nepremičninami,
– upravljanje z nepremičninami za pla-

čilo ali po pogodbi.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je organizirano kot družbeno podjetje s
100% družbeno lastnino.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa – 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade v vi-

šini 40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic 20% družbe-

nega kapitala,
– notranji odkup delnic v višini 40%

družbenega kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja), da lahko v 30 dneh po objavi tega
oglasa in poziva v dnevnem časopisu Večer
in na oglasni deski podjetja predložijo last-
niške certifikate in jih zamenjajo za zača-
snice (kasneje delnice) in tako sodelujejo
pri interni razdelitvi delnic.

Če bo vrednost tako izbranih lastniških
certifikatov manjša od 20% družbenega ka-
pitala, bo podjetje objavilo še interni razpis
za ožje družinske člane zaposlenih. Interni
razpis bo na oglasnih deskah podjetja 15
dni.

Ob preplačilu se bodo deleži vplačil last-
niških certifikatov vsakega družinskega čla-
na znižali proporcionalno.

Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov večja od 20% družbenega kapi-
tala, lahko upravičenci, ki so sodelovali pri
interni razdelitvi, presežne certifikate upo-
rabijo kot kupnino za delnice v programu
notranjega odkupa tako, da se presežek cer-
tifikatov uporabi proporcionalno za vsake-
ga udeleženca posebej.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navad-
ne, glasijo na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2 Podjetje Segrap Ljutomer, p.o., Glav-
ni trg 13/I, poziva upravičence (vse zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da sodelujejo pri notranjem odku-
pu delnic podjetja.

Notranji odkup delnic (začasnic) bo po-
tekal sočasno z interno razdelitvijo delnic v
višini 40% družbenega kapitala, z upošte-
vanjem 50% popusta.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notra-

njega odkupa. Upravičenci bodo delnice no-
tranjega odkupa lahko vplačali s presežnimi
certifikati in denarnimi vplačili.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, razen z dedovanjem, in imajo enake
lastnosti kot delnice, ki jih določa tretji od-
stavek 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94, 68/94).

8. Način plačila
Delnice iz interne razdelitve kot iz pro-

grama notranjega odkupa bodo upravičenci
lahko vplačali pri blagajni podjetja na Glav-
nem trgu 13/I vsak delovni dan, od pone-
deljka do petka, od 8. do 15. ure.

Gotovinsko vplačane delnice se vplača-
jo na poseben privatizacijski podračun pri
Agenciji za plačilni promet v Ljutomeru, št.
51930-698-71367, z navedbo Plačilo kup-
nine za delnice podjetja v notranjem odku-
pu.

9. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure pri Irmi Košar, in sicer
po telefonu 069/83-158 ali osebno v Ljuto-
meru, na Glavnem trgu 13/I.

Segrap, p.o., Ljutomer

Št. 2/96 La-200

Skladno s predpisi podjetje objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja,
ki ga je z odločbo št. LP 01200/1996-TJ z
dne 22. 1. 1996 odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo.

1. Firma in sedež: ZOP Marketing-in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106.

2. Matična številka: 5542774.
3. Dejavnost: 110620.
Osnovna dejavnost podjetja so marke-

tinške storitve, komercialni posli pri uresni-
čevanju funkcije prometa blaga in storitev,
projektiranje in inženiring izgradnje poslov-
nih sistemov, ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve, izobraževanje in uspo-
sabljanje, založniška dejavnost, zunanja tr-
govina.

4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje ZOP Marketing-inženiring,

d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, je mešana
lastnina s tem, da je družbenega kapitala
98,52%, zasebnega pa 1,48%.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala): Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%, Odškodninski sklad 10%,
Sklad RS za razvoj 20%, upravičenci iz na-
slova interne razdelitve 20%, upravičenci iz
notranjega odkupa 40%.

6. Predvideni način oziroma kombinaci-
ja načinov lastninskega preoblikovanja: pre-
nos navadnih delnic na sklade – 40%, inter-
na razdelitev delnic – 20%, notranji odkup
delnic – 40% družbenega kapitala.

7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva upravičence (vse zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko v roku 30 dni po objavi
tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v
časopisu Slovenec ter na oglasni deski pod-
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jetja, zamenjajo lastniške certifikate za za-
časnice (kasneje delnice) ter tako sodeluje-
jo pri interni razdelitvi delnic.

Upravičenec, ki zamudi rok, ne more so-
delovati pri interni razdelitvi delnic.

7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva upravičence (vse zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko sodelujejo pri notranjem
odkupu delnic podjetja.

Upravičenci bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifi-
kati in denarnimi vplačili.

9. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, pri mag. Albinu Čer-
njaču, dipl. ek., in sicer po tel. 061/317-287.

ZOP Marketing-inženiring, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 11/96 La-201

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in sprejetega progra-
ma lastninskega preoblikovanja podjetja TP
Gasilska oprema, d.o.o., Ljubljana, Kopr-
ska 94, ki ga je z odločbo št. LP
01673/1996-GV z dne 14. 2. 1996, odobrila
Agencija za prestrukturiranje in privatizaci-
jo, podjetje objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.

I. Splošni podatki
1. Firma in sedež podjetja: Trgovsko

podjetje Gasilska oprema, d.o.o., Ljub-
ljana, Koprska 94.

2. Matična številka: 5300363.
3. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družba z

omejeno odgovornostjo v mešani lastnini in
vpisano v sodni register pri Okrožnem so-
dišču v Ljubljani, št. registrskega vložka
1/3019/00.

4. Osnovna dejavnost podjetja: trgovina
na debelo z neživilskimi proizvodi.

II. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja:

– Slovenski odškodninski sklad – 7,47%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 7,47%,
– Sklad RS za razvoj – 14,95%,
– upravičenci iz interne razdelitve in no-

tranjega odkupa skupaj – 44,83%,
– zasebni kapital – 25,28%.
III. Predvidena kombinacija načinov

lastninskega preoblikovanja:
– prenos deležev na Sklad pokojninske-

ga in invalidskega zavarovanja v višini 10%
družbenega kapitala,

– prenos deležev na Slovenski odškod-
ninski sklad v višini 10% družbenega kapi-
tala,

– prenos deležev na Sklad Republike
Slovenije za razvoj v višini 20% družbene-
ga kapitala,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve v višini 20% družbenega kapitala,

– upravičenci iz naslova notranjega od-
kupa v višini 40% družbenega kapitala.

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu dele-
žev

1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v

30 dneh po objavi tega poziva vložijo svoj
lastniški certifikat v zameno za deleže.
Upravičenec, ki zamudi rok iz prejšnje toč-
ke, ne more sodelovati pri interni razdelitvi
deležev podjetja.

Če bo vrednost tako zbranih lastniških
certifikatov manjša od 20% družbenega ka-
pitala, bo podjetje objavilo interni razpis za
ožje družinske člane zaposlenih. Interni raz-
pis za ožje družinske člane bo potekal na
sedežu podjetja, in sicer po poteku 30-dnev-
nega roka za interno razdelitev. Interni raz-
pis bo trajal 15 dni. Preostanek deležev, ki
ne bo razdeljen niti na ta način, bo podjetje
preneslo na Sklad Republike Slovenije za
razvoj.

Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov večja od 20% družbenega kapi-
tala, namenjenega interni razdelitvi, se bo
upoštevalo načelo proporcionalnosti tako,
da bo vsak upravičenec dobil proporcional-
no del osnovnih deležev iz notranje razdeli-
tve in del iz notranjega odkupa.

Deleži, ki bodo pridobljeni iz interne raz-
delitve, bodo navadni deleži, glasili se bodo
na ime in bodo neprenosljivi dve leti od
izdaje, razen z dedovanjem.

2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse udeležence interne

razdelitve, da v 30 dneh po objavi tega po-
ziva pristopijo k programu notranjega od-
kupa deležev z vplačilom kupnine in podpi-
sovanjem pisne izjave o pristopu k progra-
mu notranjega odkupa.

Deleži se vplačujejo z upoštevanjem
50% popusta z denarnimi vplačili na pose-
ben privatizacijski podračun in zamenjavo
presežnih lastninskih certifikatov interne
razdelitve. Deleži so neprenosljivi izven
programa notranjega odkupa dve leti, razen
v primeru dedovanja.

Vsi deleži notranjega odkupa morajo biti
vplačani najkasneje v štirih naslednjih letih
od začetka programa. Program je uspešen
le, če pri njem sodeluje najmanj ena tretjina
zaposlenih v podjetju.

Če udeleženci z vplačilom lastniških cer-
tifikatov oziroma potrdil presežejo celotni
znesek kupnine za celotni odstotek družbe-
nega kapitala, namenjenega za notranji od-
kup, uporabi podjetje pri zniževanju pro-
porcionalno pravilo.

3. Vpisovanje in vplačilo deležev
Deleže iz interne razdelitve kot tudi iz

programa notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vpisovali in vplačevali 30 dni
po objavi tega poziva v računovodstvu na
sedežu podjetja vsak delovni dan od pone-
deljka do petka od 8. do 12. ure. Gotovinsko
vplačani deleži se vplačajo na poseben pri-
vatizacijski podračun št.
50106-698-000-0025526 z navedbo “Kup-
nina za deleže v notranjem odkupu”.

V. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s sodelova-

njem pri lastninskem preoblikovanju druž-
be so na razpolago na tel. 061/123-24-25 ali
na sedežu podjetja pri Olgi Leban.

TP Gasilska oprema, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 237 La-202

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja, ki ga je delavski svet podjetja
Hubelj Trgovina, p.o., Ajdovščina, sprejel

dne 21. 4. 1995 in katerega je z odločbo št.
LP 01461/1995-MB z dne 10. 11. 1995 odo-
brila Agencija za prestrukturiranje in priva-
tizacijo (v nadaljevanju Agencija) ter v skla-
du z zakonom o lastninskem preoblikova-
nju, Hubelj Trgovina, p.o., Ajdovščina, ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
kot sledi.

1. Firma: Hubelj Trgovina, p.o.
Sedež: Vipavska 6, Ajdovščina.
Matična številka podjetja: 5132550.
2. Dejavnost podjetja
Pretežna dejavnost podjetja je trgovina z

živilskimi in neživilskimi proizvodi ter go-
stinska dejavnost.

3. Zaposleni: podjetje na dan objave za-
posluje 130 delavcev.

4. Predviden način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja:

– prenos 10% delnic na Sklad za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje,

– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,

– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-
voj,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanega števila delnic.

5. Predstavitev značilnosti interne raz-
delitve in notranjega odkupa

Interna razdelitev
Upravičenci:
I. krog: zaposleni, bivši zaposleni, upo-

kojenci podjetja,
II. krog: ožji družinski člani zaposlenih

podjetja.
Upravičenci bodo delnice vpisovali in

vplačevali z lastniškimi certifikati in potrdi-
li pod pogoji in v rokih, navedenih v pro-
gramu, in sicer:

Upravičenci iz prvega kroga bodo delni-
ce vpisovali v 30 dnevnem roku, pri čemer
rok za vpis prične z dnem objave tega ogla-
sa.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, namenjenih interni raz-
delitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po za-
ključku vpisnega roka ugotovila posebna ko-
misija, bo z objavo internega razpisa najka-
sneje v naslednjih 10 dneh začel teči nov 15
dnevni rok za vpis delnic s strani ožjih dru-
žinskih članov (II. krog).

V drugem krogu bo razpis zaključen pred
iztekom 15 dnevnega roka, če bodo predča-
sno vpisane in vplačane vse delnice iz inter-
ne razdelitve.

Kolikor bo v prvem krogu vpisanih in
vplačanih več kot 20% delnic, bo presežek
lastniških certifikatov proporcionalno upo-
rabljen za notranji odkup.

Delnice, pridobljene iz interne razdeli-
tve, so neprenosljive dve leti od pridobitve,
razen z dedovanjem.

Notranji odkup
Upravičenci: zaposleni, bivši zaposleni

in upokojenci podjetja.
Upravičenci bodo delnice lahko vplače-

vali v gotovini, s potrdili ali z morebitnimi
presežki lastniških certifikatov iz interne
razdelitve.

Značilnosti: upravičenci vplačujejo vpi-
sane delnice s 50% popustom, vse delnice
notranjega odkupa pa morajo biti vplačane
najkasneje v nadaljnjih štirih letih od začet-
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ka programa. Program je uspešen samo, če
v njem sodeluje najmanj 1/3 vseh zaposle-
nih podjetja. Upravičenci vplačujejo delni-
ce pri podjetju, ta pa tako zbrana sredstva v
obliki kupnine nakaže Skladu za razvoj.

Kolikor program ne bi bil uspešen, se
vse delnice iz tega naslova prenesejo na
Sklad za razvoj v obliki prednostnih imen-
skih delnic. Kolikor po izteku štirih let pod-
jetje za račun udeležencev ne bi uspelo od-
kupiti vseh, za ta namen izdanih delnic, se
preostanek lahko prenese na Sklad za raz-
voj.

Upravičenci bodo lahko delnice vpiso-
vali in vplačevali v 30 dnevnem roku, ki
začne teči z dnem objave tega oglasa.

Delnice, ki jih podjetje ne bo odkupilo
za upravičence v prvem obroku, bo do do-
končnega odkupa zadržal in z njimi uprav-
ljal Sklad.

Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj progra-
ma, v nadaljevanju pa v skladu z določili
statuta in delniškega sporazuma.

Vse delnice so redne, imenske in dajejo
poleg pravice do udeležbe na dobičku in
stečajni masi podjetja tudi pravico do uprav-
ljanja, razen del delnic v okviru programa
notranjega odkupa, prenesenih na Sklad za
odkup v naslednjih štirih letih.

in
Poziva vse upravičence k vpisu delnic

preoblikovanega podjetja
kot sledi:
– upravičence I. kroga interne razdeli-

tve, da v 30 dneh od objave oglasa in poziva
v dnevnem časopisu in na oglasni deski,
vpišejo delnice v zameno za lastniške certi-
fikate in potrdila,

– upravičence II. kroga interne razdeli-
tve, da v 15 dneh od dneva internega razpi-
sa, vpišejo preostale delnice v zameno za
lastniške certifikate,

– upravičence notranjega odkupa, da v
30 dneh od objave oglasa in poziva v dnev-
nem časopisu in na oglasni deski, vpišejo in
vplačajo delnice programa notranje razdeli-
tve,

– gotovinska vplačila delnic iz naslova
notranjega odkupa se vplačujejo na privati-
zacijski podračun podjetja.

Tako delnice iz interne razdelitve, kakor
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali na bla-
gajni podjetja vsak delovni dan od 9. do 12.
ure, v okviru rokov, opredeljenih spredaj,
kadar gre za vplačila v certifikatih ali potr-
dilih, drugače pa na poseben privatizacijski
podračun. Številko podračuna dobijo inte-
resenti v finančni službi podjetja.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na raz-
polago pri Nadji Batagelj ali pri Marti Klem-
še Črnigoj, vsak delovnik od 9. do 12. ure
(tel. 065/63-112).

Hubelj, p.o., trgovina,
Ajdovščina

Št. 43/96 La-204

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93, 31/93 in 1/96) objavljamo program
lastninskega preoblikovanja Podjetja za ure-
janje prostora, p.o., Velenje.

Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 01257/1996-TJ z dne 5. 3. 1996.

I. Podatki o podjetju
1. Firma: PUP, Podjetje za urejanje

prostora, Velenje, p.o.
2. Sedež: Koroška cesta 37/b, Velenje.
Matična številka: 5836387.
4. Dejavnost podjetja:
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– pogrebna dejavnost in urejanje ter

vzdrževanje pokopališč,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih promet-

nih površin,
– urejanje parkov, nasadov, drevoredov

in zelenic s pripadajočo opremo,
– izobešanje zastav na javnih mestih,
– nameščanje in vzdrževanje objektov za

javno plakatiranje,
– urejanje in vzdrževanje javnih sanita-

rij,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnih

prostorov,
– izvršbe rušitev objektov in odstranitve

naprav,
– proizvodnja zelenjave, cvetja in okra-

snih rastlin,
– proizvodnja komposta,
– trgovina na debelo in drobno,
– nizke gradnje in hidrogradnje,
– instalacijska in zaključna dela v grad-

beništvu,
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– opravljanje storitev z gradbenimi stro-

ji in gradbeno mehanizacijo,
– popravilo in vzdrževanje cestnih mo-

tornih vozil, delovnih strojev in gradbene
mehanizacije,

– geodetske storitve in
– drugo projektiranje.
5. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je nastalo z izločitvijo tržnih

dejavnosti iz matičnega podjetja Komunal-
no podjetje Velenje, p.o., v skladu s 73.
členom zakona o javnih gospodarskih služ-
bah, v višini 29% ugotovljenega kapitala in
se je v prehodnem obdobju organiziralo v
podjetje s polno odgovornostjo v 100%
družbeni lasti.

Po lastninskem preoblikovanju se bo
podjetje reorganiziralo v delniško družbo.

Podjetje nima lastniških naložb v drugih
podjetjih.

II. Predvidena lastniška struktura po kon-
čanem lastninskem preoblikovanju

Predvidena lastniška struktura kapitala
po dokončanem preoblikovanju:

1. Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

2. Odškodninski sklad – 10%,
3. Sklad Republike Slovenije za razvoj –

20%,
4. upravičenci iz naslova interne razde-

litve – 20%,
5. upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa – 40%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja ka-
pitala podjetja:

1. prenos navadnih delnic na sklade RS
– 40%,

2. interna razdelitev – do 20%,
3. notranji odkup – do 40%.

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-
nic

1. Interna razdelitev
PUP, Podjetje za urejanje prostora Vele-

nje, p.o., poziva vse zaposlene, nekdaj za-
poslene in upokojence podjetja, da v 30 dneh
po objavi tega oglasa in poziva v dnevnem
časopisju, v Uradnem listu RS ter na ogla-
snih deskah v podjetju, vpišejo delnice v
zameno za lastninske certifikate (1. krog).

Če bo vrednost predloženih lastninskih
certifikatov upravičencev iz prvega kroga
večja kot 20% družbenega kapitala, lahko
upravičenci notranjega odkupa presežne
certifikate uporabijo za notranji odkup tako,
da se presežek certifikatov uporabi propor-
cionalno za vsakega upravičenca posebej.

Če bo vrednost predloženih lastninskih
certifikatov upravičencev iz prvega kroga
manjša od 20% družbenega kapitala, bo ob-
javljen interni razpis za notranjo razdelitev
delnic v zameno za lastninske certifikate
ožjih družinskih članov zaposlenih (2. krog).

Razpis bo objavljen na oglasnih deskah
podjetja najkasneje v 15 dneh po končanem
zbiranju lastninskih certifikatov prvega kro-
ga upravičencev.

Rok za vpis bo 15 dni od dneva objave
internega razpisa.

Če bo vpisanih več certifikatov družin-
skih članov, kot bo na voljo delnic, se bo
zniževanje opravilo z izločanjem rodbinsko
bolj oddaljenih družinskih članov, dokler se
ne uskladita znesek razpoložljivih delnic in
certifikatov.

Če bo potrebna natančna uskladitev, se
bodo proporcionalno znižali certifikati dru-
žinskih članov.

Roki iz tega poziva so prekluzivni, upra-
vičenec, ki ga zamudi, izgubi pravico do
sodelovanja v postopku lastninskega preob-
likovanja.

Upravičenci lahko v 30 dneh po objavi
tega poziva zamenjajo svoje lastninske cer-
tifikate za delnice vsak delovni dan od 8. do
14. ure, pri blagajni podjetja, na Koroški
cesti 37/b v Velenju.

2. Notranji odkup
PUP, Podjetje za urejanje prostora Vele-

nje, p.o., poziva vse zaposlene, nekdaj za-
poslene in upokojence podjetja, da v 30 dneh
po objavi tega oglasa in poziva v dnevnem
časopisju, Uradnem listu RS ter na oglasnih
deskah v podjetju, vpišejo in vplačajo del-
nice notranjega odkupa s 50% popustom in
obročnim odplačevanjem.

Delnice notranjega odkupa se bodo vpla-
čevale z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov iz notranje razdelitve in z denarni-
mi vplačili.

V primeru denarnih vplačil se izhodišč-
na prodajna cena delnice revalorizira z in-
deksom rasti drobnoprodajnih cen.

Vpisi in vplačila delnic notranjega od-
kupa bodo potekali v istih rokih in na istem
mestu kot notranja razdelitev.

Denarna nakazila se nakazujejo na pri-
vatizacijski podračun podjetja pri Agenciji
za plačilni promet in nadzor, Podružnica
Velenje, št. 52800-698-71143, z oznako
“denarna vplačila delnic v NO”.

Delnice iz notranjega odkupa imajo last-
nost iz 35. člena uredbe o pripravi programa.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki.
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V. Kontaktna oseba
Vse dodatne informacije v zvezi s po-

stopkom lastninskega preoblikovanja pod-
jetja in v zvezi s tem pozivom dobijo upra-
vičenci vsak dan med 8. in 13. uro na sede-
žu podjetja ali po tel. 063/856-900, pri Olgi
Peciga ali Jožetu Mraz.

PUP, Podjetje za urejanje
prostora, p.o., Velenje

Št. 85 La-205

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in v skladu s 16. čle-
nom uredbe o pripravi programa preobliko-
vanja in izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS,
št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 5/95),
podjetje IMP Elektromonter objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja,
ki ga je z odločbo št. LP 00942/1996-SD z
dne 28. 2. 1996 odobrila Agencija za pre-
strukturiranje in privatizacijo program last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: IMP Elektromonter,
d.o.o., Vojkova 58, Ljubljana.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
pod številko reg. vl. 1/1920/00 Ljubljana.

2. Matična številka: 5078032.
3. Šifra dejavnosti: 050301.
Napeljava in popravilo gradbenih insta-

lacij.
4. Pravna oblika organiziranosti
Družba je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

22%,
– upravičenci iz javne prodaje – 18%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski

sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 22% razpi-
sanih delnic,

– javna prodaja do 18% razpisanih del-
nic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
IMP Elektromonter, d.o.o., poziva vse

zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojen-
ce podjetja, da v 30 dnevnem roku po objavi
tega oglasa in poziva v dnevnem časopisu
ter na oglasnih deskah podjetja, vpišejo del-
nice v zameno za lastniške certifikate (I.
krog). Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po za-
ključku vpisnega roka ugotovila posebna ko-
misija za lastninsko preoblikovanje, bo z
objavo internega razpisa najkasneje v 14

dneh začel teči nov 15 dnevni rok za vpis
delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v
podjetju (II. krog). Če tudi v drugem krogu
ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20% del-
nic, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj. Podjetje bo
delnice vodilo v dematerializirani obliki,
udeležencem pa bo izdalo začasnice oziro-
ma potrdila za vsako vplačilo po predhod-
nem sklepu organa upravljanja. Če bo v pr-
vem krogu vpisanih in vplačanih več kot
20% vseh delnic, bo presežek certifikatov
proporcionalno uporabljen za notranji od-
kup. Delnice, pridobljene iz interne razdeli-
tve, so neprenosljive dve leti po pridobitvi,
razen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup
IMP Elektromonter, d.o.o., poziva vse

zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojen-
ce podjetja, da v 30 dneh po objavi oglasa in
poziva v dnevnem časopisu ter na oglasnih
deskah podjetja vpišejo in vplačajo delnice
s 50% popustom. Delnice se vplačujejo z
gotovino oziroma morebitnimi presežki last-
niških certifikatov iz interne razdelitve. Del-
nice, ki ne bodo odkupljene v prvem obro-
ku, bo do dokončnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi pristop k
programu notranjega odkupa. Delnice, pri-
dobljene v okviru programa notranjega od-
kupa so, dokler program ni zaključen, pre-
nosljive samo znotraj programa, v nadalje-
vanju pa skladno z določili statuta in delniš-
kega sporazuma združenja notranjih
delničarjev. Vse delnice so navadne, imen-
ske in dajejo pravico do udeležbe pri dobič-
ku in stečajni masi podjetja tudi pravico do
upravljanja.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali pri bla-
gajni podjetja vsak delovni dan od 8. do 12.
ure, ali z gotovino na poseben privatizacij-
ski podračun pri Agenciji za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje, Podružnica
Ljubljana, v okviru zgoraj opredeljnih ro-
kov.

9. Javna prodaja
Delnice iz naslova javne prodaje bodo

zainteresirani upravičenci lahko vpisovali
na podlagi javnega razpisa, ki bo najkasneje
v 30 dneh po pridobitvi dovoljenja za javno
prodajo, objavljen v časopisu Delo.

10. Dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom in pogoji vpisa in vplačila dobite
pri Danici Kosanovič, tel. 346-683.

IMP Elektromonter, d.o.o., Ljubljana

Razpisi delovnih mest

Št. 108-9/95 Ob-813

Na podlagi petega odstavka 62. člena
zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94 in
45/95) Ministrstvo za pravosodje javno po-
ziva sodnike k vložitvi kandidatur za prosti
mesti

predsednika  in  podpredsednika  Vr-
hovnega sodišča Republike Slovenije.

Za predsednika oziroma podpredsedni-
ka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
je lahko imenovan samo sodnik, ki je po
določbah zakona o sodniški službi izvoljen
v trajno sodniško funkcijo in izpolnjuje po-
sebne pogoje za opravljanje funkcije vr-
hovnega sodnika, določene v 4. členu za-
kona o spremembah in dopolnitvah zakona
o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in
8/96).

Pisne prijave z življenjepisom sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 36/96 Ob-810

Svet Zavoda Zasavske lekarne Trbovlje
razpisuje na podlagi 22., 23., 25., 26. in 27.
člena statuta Zasavske lekarne Trbovlje in
sklepa 12. redne seje sveta Zavoda z dne 28.
12. 1995, imenovanje za

direktorja zavoda
s polnim delovnim časom za mandatno

dobo štirih let.
Direktor zavoda opravlja poleg zadev iz

svojega delovnega področja tudi delo vodje
strokovne enote.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo farmacevtske
smeri s strokovnim izpitom,

– da ima pet let ustreznih delovnih izku-
šenj,

– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti,

– da je državljan Republike Slovenije,
– da predloži svoj program dela in raz-

voj zavoda.
Kandidat naj svoje prijave, opremljene z

dokazili o izpolnjevanju pogojev, pošlje v
osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ovoj-
nici z oznako “Za razpis” na naslov: Zavod
Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska c. 12,
Trbovlje.

O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
30 dni od dneva objave razpisa.

Zavod Zasavske lekarne Trbovlje

Ob-811

Poljedelsko živinorejska zadruga Breži-
ce, z.o.o., po sklepu Upravnega odbora za-
druge razpisuje prosto delovno mesto

direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih s predpisi, izpolnjevati še na-
slednje:

– srednja, višja oziroma visoka izobraz-
ba kmetijske, organizacijske ali ekonomske
smeri,

– pet oziroma tri leta delovnih izkušenj
na vodilnih ali vodstvenih mestih,

– sposobnosti za uspešno gospodarjenje
in organizacijske sposobnosti, razvidne iz
dosedanjih zaposlitev,

– znanje vsaj enega tujega jezika in
– da predložijo program dela razvoja za-

druge.
Mandat traja tri leta.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjeva-

nju pogojev pošljite na naslov: Poljedeljsko
živinorejska zadruga, z.o.o., Brežice, To-
pliška cesta 33, Brežice, v osmih dneh po
objavi razpisa.
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O izidu razpisa bomo kandidate pisno
obvestili v osmih dneh po odločitvi o izbiri
kandidata.

Poljedeljsko živinorejska zadruga
Brežice, z.o.o.

Št. 130-1/96 Ob-812

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet, nadziranje in informiranje, po-
družnica Novo mesto, razpisuje delovno me-
sto

inšpektorja-svetovalca.
Pogoji
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še
naslednje:

– VII. stopnja strokovne izobrazbe –
dipl. ekonomist,

– 36 mesecev ustreznih delovnih izku-
šenj,

– preizkus strokovne usposobljenosti za
dejanja v upravnem postopku, poznavanje
osnov računalništva in praktična znanja za
delo z osebnimi računalniki.

Mandat traja 4 leta.
Na razpis se lahko prijavi tudi diplomi-

rani pravnik z znanjem računovodsko-fi-
nančnega poslovanja.

Kandidat, ki še nima opravljenega preiz-
kusa strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, mora preizkus opraviti
v roku 6 mesecev po sklenitvi delovnega
razmerja oziroma imenovanju.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju pogojev ter opisom dose-
danjega dela sprejema razpisna komisija
Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, podruž-
nice Novo mesto, Kandijska 21, Novo me-
sto, v 8 dneh po objavi.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh po sklepu pristojnega organa.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje
Podružnica Novo mesto

Št. 065-1/96-2 Ob-814

Svet Centra za socialno delo Kočevje
razpisuje na podlagi sklepa sveta s seje dne
15. 3. 1996, 25. člena statuta Centra za so-
cialno delo Kočevje, 3. odstavka 32. člena
zakona o zavodih in 56. člena zakona o
socialnem varstvu, delovno mesto

direktorja Centra za socialno delo Ko-
čevje.

Kandidat mora poleg splošnih, z zako-
nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje:

– da ima visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, uprav-
ne, pravne ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj in
– opravljen strokovni izpit za delo na

področju socialnega varstva.
Mandat traja 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazili

o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v
zaprti kuverti na naslov: Center za socialno
delo Kočevje, Ljubljanska c. 25, Kočevje, z
oznako “za razpis”.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.

Svet Centra za socialno
delo Kočevje

Št. 1/A-1/88-96 Ob-871

Svet Krajevne skupnosti Sežana na po-
dlagi 62. in 154. člena statuta in določil
pravilnika o sistemizaciji delovnih mest raz-
pisuje

delovno mesto tajnika Krajevne skup-
nosti Sežana za mandatno dobo štirih let za
nedoločen čas.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, ki veljajo za delavce v državnih organih
in v organih lokalnih skupnosti izpolnjevati
še naslednje pogoje:

1. visoka izobrazba upravno-pravne sme-
ri,

2. pet let delovnih izkušenj na enakem
ali podobnem delovnem mestu,

3. dodatna znanja:
– znanje s področja uporabe računalni-

kov,
– poznavanje metod evidentiranja zadev

z uporabo enotne klasifikacije po decimal-
nem sistemu,

4. posebne zahteve:
– znanje slovenskega jezika,
– strokovni izpit s posebnim delom s po-

dročja: splošne upravne zadeve, organizaci-
ja in funkcije uprave in organov lokalnih
skupnosti ter kadrovska dejavnost in delov-
na razmerja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v osmih dneh po
objavi razpisa na naslov: Krajevna skupnost
Sežana, Srebrničeva 1, 6210 Sežana.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri ob-
veščeni v zakonitem roku.

Svet Krajevne skupnosti Sežana

Št. 1840/96-1 Ob-872

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Re-
publike Slovenije, Dunajska 22, Ljubljana, na
podlagi 33. člena statuta in 5. člena pravilnika
o delovnih razmerjih s sistemizacijo delovnih
mest razpisuje prosto delovno mesto

upravitelj Sklada za območje dolenj-
skih občin.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– imeti morajo visoko strokovno izobraz-
bo kmetijske, gozdarske ali pravne smeri in
5 let ustreznih delovnih izkušenj oziroma
imeti morajo višjo izobrazbo enakih smeri
in 10 let ustreznih delovnih izkušenj,

– imeti morajo organizacijske sposobno-
sti,

– poznati morajo programe za oblikova-
nje besedil na PC.

Izbrani kandidat bo na razpisano delov-
no mesto s posebnimi pooblastili in odgo-
vornosti imenovan za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev, naj kandidati pošljejo v 8 dneh po obja-
vi na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 22,
Ljubljana.

Kandidati bodo obveščeni v 30 dneh po
opravljeni izbiri.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

Razpisi
javnih natečajev

Popravek
Št. 033-003/96 Ob-882

V Uradnem listu RS, št. 16/96 z dne
22. III. 1996 se v javnem razpisu za dobav-
ljanje pisarniškega materiala Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ob-755,
prvi stavek v 7. točki pravilno glasi:

7. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
18. 4. 1996 ob 11. uri na sedežu naročnika,
Ljubljana, Parmova 33, IV. trakt, 1. nad-
stropje – sejna soba.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 01-353-3/95 Ob-700

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in odredba o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS št. 19/94) obči-
na Ribnica v sodelovanju z Zavodom za goz-
dove Slovenije, OE Kočevje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah občine Ribnica v letu

1996
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na sedežu občine in na Zavodu za
gozdove Slovenije, OE Kočevje, Kočevje,
Rožna ul.39, odsek za gozdne prometnice in
tehnologijo dela (Alojz Zavolovšek).

3. Predmet razpisa:
– tekoča in periodična vzdrževalna dela

(strojno in ročno vzdrževanje vozišča; čiš-
čenje prepustov, dražnikov in brežin; naba-
va, nakladanje, prevoz in razgrinjanje na-
sipnega materiala; profiliranje vozišča; na-
bava in vgrajevanje dražnikov ter cevnih
prepustov),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje sne-
ga in posipavanje vozišča z drobirjem).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
7,214.280 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev
sredstev (republiška sredstva, pristojbine,
lastna sredstva,...). Izvajalec v tem primeru
ni upravičen do odškodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Zaključek del je konec leta 1996. Dela

se izvajajo po letnem programu del.
6. Merila za izbiro ponudnika: Referen-

ce za področje in obseg razpisanih del, po-
nudbena cena za enoto, strojne in delovne
kapacitete, način plačila in fiksnost cen, ga-
rancijski roki, kakor tudi druge morebitne
ugodnosti.
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7. Ponudbe
Ponudbe za javni razpis predložite v 20

dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
občine Ribnica v zaprti kuverti z oznako: “Ne
odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca vzdr-
ževalnih del na gozdnih cestah občine Ribni-
ca” in imenom ter naslovom ponudnika.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Ribnica

Št. 122-1/96 Ob-737

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Črnomelj

javni razpis
za izbiro dobavitelja za dobavo

in montažo šolske opreme in učil
v osnovnih šolah in vrtcih

v občini Črnomelj
1. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svo-

bode 3, Črnomelj.
2. Predmet razpisa:
2.1. Dobava in montaža opreme za zbor-

nico;
2.2. Dobava in montaža opreme za pi-

sarniške prostore;
2.3. Dobava in montaža opreme za knjiž-

nico;
2.4. Dobava in montaža opreme za raču-

nalniško učilnico;
2.5. Dobava opreme za likovno učilnico;
2.6. Dobava učil za:
– kemijo,
– fiziko,
– glasbeno vzgojo,
– tehnični pouk;
2.7. Dobava in montaža kuhinjske peči-

ce (konvektomat za pripravo jedi);
2.8. Dobava in montaža pomivalnega

stroja.
3. Ponudniki lahko dobijo potrebne in-

formacije na posameznih šolah in v vrtcih
vsak dan od 8. do 12. ure. Šole in vrtci ter
kontaktne osebe so navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

4. Razpisno dokumentacijo (3 mape) lah-
ko ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, v
sobi št. 3, vsak dan med 8. in 12. uro v 8
dneh po objavi razpisa, če predložijo doka-
zila o vplačilu 3.000 SIT po mapi na ŽR št.
52110-630-40302 s pripisom: razpisna do-
kumentacija za dobavo opreme in učil. Po-
nudbo lahko predložijo samo tisti ponudni-
ki, ki kupijo razpisno dokumentacijo.

5. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me in učil je 8,000.000 SIT.

6. Predvideni rok dobave in montaže za
opremo je april 1996, za učila pa maj 1996.
V primeru pomanjkanja finančnih sredstev
ne bodo izvedene vse razpisane dobave.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena v SIT in plačilni po-
goji,

– rok dobave,
– fiksna cena,
– garancijski rok in servis,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbeno ceno po popisu opreme in

učil s plačilnimi pogoji in roki dobave,
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe.
9. Ponudbe, opremljene z vso dokumen-

tacijo, je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj - oprema,
učila” najkasneje do 1. 4. 1996 do 9. ure na
naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
Črnomelj.

10. Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1996
ob 11. uri v mali sejni sobi Občine Črno-
melj.

11. Ponudniki bodo o rezultatih obveš-
čeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

Občina Črnomelj

Št. 7/1 Ob-829

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije in določil odredbe o
pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo
določenih del, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94 in 40/95), objavljajo Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informati-
ko, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta
za strojništvo, Univerze v Mariboru, Smeta-
nova 17

javni razpis
za dobavo in instalacijo ISDN

naročniških central
1. Naročniki:
1.1 Fakulteta za elektrotehniko računal-

ništvo in informatiko (FERI), Smetanova 17,
Maribor.

1.2 Fakulteta za strojništvo (FS), Smeta-
nova 17, Maribor.

1.3 Fakulteta za gradbeništvo (FG), Sme-
tanova 17, Maribor.

1.4 Fakulteta za kemijo in kemijsko teh-
nologijo (FKKT), Smetanova 17, Maribor.

2. Predmet razpisa je demontaža (odkup)
obstoječe telefonske centrale ter dobava in
montaža treh ISDN naročniških central za-
sebnega telekomunikacijskega omrežja PTN.

2.1 ISDN naročniška centrala za FERI s
kapaciteto:

– 100 analognih internih naročniških pri-
ključkov,

– 200 ISDN internih priključkov z BRA
dostopom na U ali S/T referenčni točki,

– 1 posredovalno mesto za centralizira-
no posredovanje klicev na vse lokacije,

– 2 ISDN priključka s PRA dostopom do
javnega ISDN omrežja preko svetlovoda,

– 2 ISDN priključka s PRA dostopom do
drugih ISDN naročniških central omrežja
PTN,

– brezprekinitveni napajalnik 220 V/48
V z baterijo za 5 urno rezervno napajanje v
primeru izpada omrežnega napajanja,

– delilnik z ranžiranjem,
– oprema za daljinski nadzor preko ISDN

omrežja.
2.2 ISDN naročniška centrala za FS s

kapaciteto:
– 100 analognih internih naročniških pri-

ključkov,

– 200 ISDN internih priključkov z BRA
dostopom na U ali S/T referenčni točki,

– 1 posredovalno mesto za centralizira-
no posredovanje klicev na vse lokacije,

– 2 ISDN priključka s PRA dostopom do
javnega ISDN omrežja preko svetlovoda,

– 2 ISDN priključka s PRA dostopom do
drugih ISDN naročniških central omrežja
PTN,

– brezprekinitveni napajalnik 220 V/48
V z baterijo za 5 urno rezervno napajanje v
primeru izpada omrežnega napajanja,

– delilnik z ranžiranjem,
– oprema za daljinski nadzor preko ISDN

omrežja.
2.3 ISDN naročniška centrala za FG in

FKKT s kapaciteto:
– 60 analognih internih naročniških pri-

ključkov,
– 120 ISDN internih priključkov z BRA

dostopom na U ali S/T referenčni točki,
– 2 posredovalni mesti za centralizirano

posredovanje klicev na vse lokacije,
– 1 ISDN priključek s PRA dostopom do

javnega ISDN omrežja preko svetlovoda,
– 2 ISDN priključka s PRA dostopom do

drugih ISDN naročniških central omrežja
PTN,

– brezprekinitveni napajalnik 220 V/48
V z baterijo za 5 urno rezervno napajanje v
primeru izpada omrežnega napajanja,

– delilnik z ranžiranjem,
– oprema za daljinski nadzor preko ISDN

omrežja.
3. Oprema za obračunavanje tarife:
– za zbiranje in beleženje tarifnih impul-

zov in ostalih podatkov za vse odhodne kli-
ce,

– za obdelavo tarifnih podatkov (obra-
čunavanje po stroškovnih mestih, posamez-
nikih, itd.).

4. Dodatne zahteve za ISDN zasebne
centrale:

– centrale morajo biti atestirane v Slove-
niji,

– centrale bodo povezane z javnim ISDN
omrežjem preko svetlovoda,

– centrale morajo biti povezane z javnim
telekomunikacijskim omrežjem z ISDN pri-
marnimi linki tako, da v primeru izpada ene-
ga linka prevzame drugi celoten odhodni in
dohodni promet,

– centrale morajo delovati neodvisno ena
od druge in morajo biti povezane v enotno
zasebno omrežje preko svetlovodov,

– vsaka centrala mora omogočati pove-
zavo s preostalimi centralami zasebnega te-
lekomunikacijskega omrežja istega ali dru-
gih proizvajalcev s signalizacijo QSIG,

– centrale morajo omogočati enotno oš-
tevilčenje v PTN,

– centrale morajo uporabljati ETSI pro-
tokole za priključevanje ISDN terminalske
opreme,

– centrale lahko dodatno uporabljajo tu-
di lastne protokole za priključevanje ISDN
terminalske opreme,

– centrale morajo omogočati zamenjavo
internih analognih priključkov z ISDN pri-
ključki samo z zamenjavo naročniških vtič-
nih enot,

– ponudnik mora opremiti ponudbo s
specifikacijo vseh storitev, ki so vgrajene v
ponujeno ISDN centralo.

5. Terminalska oprema:
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5.1 Terminalska oprema za FERI:
– 50 ISDN standardnih telefonskih apa-

ratov,
– 10 ISDN komfortnih telefonskih apa-

ratov s partnerskimi in interfonskimi funk-
cijami.

5.2 Terminalska oprema za FS:
– 50 ISDN standardnih telefonskih apa-

ratov,
– 12 ISDN komfortnih telefonskih apa-

ratov s partnerskimi in interfonskimi funk-
cijami.

5.3 Terminalska oprema za FG in FKKT:
– 40 ISDN standardnih telefonskih apa-

ratov,
– 3 ISDN komfortni telefonski aparati s

partnerskimi in interfonskimi funkcijami.
6. Predmet razpisa je:
6.1 Ureditev ozemljil in izvedba meri-

tev.
6.2 Ureditev inštalacije in izvedba meri-

tev.
6.3 Montaža ISDN zasebnih central ter

njihovo programiranje, preizkušanje in
vključitev v delovanje.

6.4 Izdelava projektne dokumentacije za
vgradnjo telekomunikacijske opreme in iz-
delava projekta izvedenih del potrebnega za
tehnični prevzem.

7. Vse podatke in razlage za izdelavo
ponudbe dobijo zainteresirani ponudniki
osebno na Fakulteti za elektroniko, računal-
ništvo in informatiko na Smetanovi 17, Ma-
ribor (Rado Slatinek, dipl. inž. ali mag. Ger-
hard Angleitner) ter po telefonu na številki
062/25 461 ali 062/221 112.

8. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila

o registraciji podjetja (z registracijskimi li-
sti),

– bonitetna poročila (BON 1, 2 in 3),
– način plačila s ceno fco naročniki,

Smetanova 17, Maribor (brez carine in s 5%
PD),

– vzorec pogodbe z roki dobave, nači-
nom plačila, vezano na funkcionalni prev-
zem in podobno,

– izjava o garancijski dobi in pogaran-
cijskem vzdrževanju z navedenimi pogoji
in podatki o servisni službi,

– referenčno listo instalirane enake ali
podobne ISDN komutacijske opreme,

– dokazilo o atestu ponujene opreme,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje na

zahtevo naročnika dodatne informacije o po-
nudbi.

9. Orientacijska vrednost opreme in del
po pozicijah:

– za 2.1, 3, 4, in 6 je max 8,000.000 SIT,
– za 2.2, 3, 4, in 6 je max 8,000.000 SIT,
– za 2.3, 3, 4, in 6 je max 6,000.000 SIT,
10. Komisije bodo obravnavale ponudbe

za posamezne točke 2.1, 2.2 in 2.3 ločeno.
11. Komisije bodo obravnavale pripada-

jočo terminalsko opremo skupaj s ponudba-
mi, vendar bo njena nabava potekala loče-
no, zato ni zajeta v vrednosti opreme.

12. Merila za izbiro ponudbe so cena,
plačilni pogoji, kompletnost ponudbe, do-
bavni roki, rok izvedbe, garancijska doba,
pogoji pogarancijskega vzdrževanja ter re-
ference ponudnika.

13. Komisija bo upoštevala vse ponud-
be, ki bodo vročene najkasneje 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe, ki bo-

do prispele po navedenem roku, komisije ne
bodo obravnavale.

14. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni ovojnici z navedbo točnega na-
slova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj -
ponudba” na naslov:

– ponudba za točke 2.1, 3, 4, 5.1 in 6 na
naslov Fakulteta za elektrotehniko, računal-
ništvo in informatiko, Smetanova 17, Mari-
bor, z dodatno oznako “Javni razpis – ISDN
centrala za FERI”,

– ponudba za točke 2.2, 3, 4, 5.2 in 6 na
naslov Fakulteta za strojništvo, Smetanova
17, Maribor, z dodatno oznako “Javni raz-
pis – ISDN centrala za FS”,

– ponudba za točke 2.3, 3, 4, 5.3 in 6 na
naslov Fakulteta za gradbeništvo, Smetano-
va 17, Maribor, z dodatno oznako “Javni
razpis - ISDN centrala za FG in FKKT”,

– kopijo ponudbe za točke 2.3, 3, 4, 5.3
in 6 na naslov Fakulteta za kemijo in kemij-
sko tehnologijo, Smetanova 17, Maribor z
dodatno oznako “Javni razpis - ISDN cen-
trala za FG in FKKT”.

15. Ponudniki bodo obveščeni o kraju in
času javnega odpiranja ponudb.

16. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastila za zastopanje.

17. Investitor se lahko odloči, da izbere
različne ponudnike za posamezne pozicije,
ali da ne izbere izvajalca iz tega razpisa.

18. Investitor se lahko odloči, da ne iz-
vede vseh predvidenih del iz tega razpisa.

19. O izbiri ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb. Ponudbe se ponudnikom ne vračajo.

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

Fakulteta za gradbeništvo
Fakulteta za kemijo

in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za strojništvo

Št. 110-1/96 Ob-846A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rezkanje asfalta vozišča

na avtocestah
Orientacijska vrednost del znaša

9,900.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 4. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Svit Černe, dipl. inž. (tel. 061/132
22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 4. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Rezka-
nje asfalta vozišča na avtocestah” – S.Č.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 1996
ob 9. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-846B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Krpanje z vročo asfaltno

maso za področje AC baze Slovenske
Konjice

Orientacijska vrednost del znaša
9,900.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 4. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Svit Černe, dipl. inž. (tel. 061/132
22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 4. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Krpa-
nje z vročo asfaltno maso za področje AC
baze Slovenske Konjice” – S.Č.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 1996
ob 9. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-846C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Prenos lege gradbene

parcele, zamejničenje in izdelava
parcelacijskih načrtov za obvoznico

Ormož
Orientacijska vrednost del znaša

4,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 4. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Damijana Borštnar, inž. geod. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 4. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Prenos
lege gradbene parcele, zamejničenje in iz-
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delava parcelacijskih načrtov za obvoznico
Ormož” – D.B.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1996
ob 9. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-846Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projekt sanacije viadukta

Ivanje Selo
Orientacijska vrednost del znaša

2,800.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 4. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Aleš Berkopec, dipl. inž. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 4. 1996 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Projekt
sanacije viadukta Ivanje Selo” – A.B.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-846D

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Analiza obstoječih cestnin

in možnosti njihovih sprememb
Orientacijska vrednost del znaša

5,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 4. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Irena Jančič - Osterc, dipl. oec.
inž. (tel. 061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 4. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Anali-

za obstoječih cestnin in možnosti njihovih
sprememb” – I.J.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 1996
ob 9. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-846E

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Pogozditev deponije Goli

vrh na AC Razdrto - Čebulovica
Orientacijska vrednost del znaša

9,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 4. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Silvo Kosec, dipl. inž. (tel.
061/132 21 70).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 4. 1996 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Pogoz-
ditev deponije Goli vrh na AC Razdrto -
Čebulovica” – S.K.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 1996
ob 11. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-846F

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Pridobivanje nepremičnin

na AC odseku Divača – Kozina
Orientacijska vrednost del znaša

17,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 4. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Marija Zaletelj, dipl. jur. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 4. 1996 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in

označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Prido-
bivanje nepremičnin na AC odseku Divača
- Kozina” – M.Z.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-846G

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Sanacija odstavnega pasu

na magistralni cesti M1 odsek 209
Orientacijska vrednost del znaša

35,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 4. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Svit Černe, dipl. inž. (tel. 061/132
22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 4. 1996 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Sanaci-
ja odstavnega pasu na magistralni cesti M1
odsek 209” – S.Č.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 4. 1996
ob 11. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-846H

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Zalivanje rež in razpok

na območju avtocest
Orientacijska vrednost del znaša

14,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 4. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Svit Černe, dipl. inž. (tel. 061/132
22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 4. 1996 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
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Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Zaliva-
nje rež in razpok na območju avtocest “ –
 S.Č.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 4. 1996
ob 11. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-846I

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Krpanje z vročo asfaltno
maso za področje AC baze Postojna in

AC baze Ljubljana
Orientacijska vrednost del znaša

12,800.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 4. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Svit Černe, dipl. inž. (tel. 061/132
22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 4. 1996 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Krpa-
nje z vročo asfaltno maso za področje AC
baze Postojna in AC baze Ljubljana” – S.Č.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 4. 1996
ob 11. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-846J

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Dobava etalonske baze in

software za kalibracijo izotopskih
merilnikov gostote in vlage

Orientacijska vrednost del znaša
4,200.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 4. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Lado Kavčič, inž. (tel. 061/1324
222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 4. 1996 do 9.30 v vložišče

DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Dobava
etalonske baze in software za kalibracijo
izotopskih merilnikov gostote in vlage” –
V.K.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-846K

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Izdelava prostorske in
projektno tehnične dokumentacije za

deponijo Orehovica
Orientacijska vrednost del znaša

15,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 4. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Stane Zupan, dipl. inž. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 4. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdela-
va prostorske in projektno tehnične doku-
mentacije za deponijo Orehovica” – S.Z.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 4. 1996
ob 9. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d

Št. 346-7/95-96 Ob-890

Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, Na-
zarje objavlja na podlagi odredbe o postop-
kih za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izvedbo razsvetljave dovoznih in
parkirnih prostorov v blokovskem

naselju Nazarje
1. Investitor: Občina Nazarje, Savinjska

cesta 4, Nazarje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za izvedbo javne razsvetljave dovoznih in
parkirnih prostorov v blokovskem naselju
Nazarje.

3. Dokumentacija: dokumentacijo je mož-
no dobiti v roku 10 dni po objavi na sedežu
investitorja vsak dan med 8. in 10. uro.

4. Orientacijska vrednost razpisnih del
znaša 4,000.000 SIT.

5. Ponudbe morajo vsebovati: firmo, ozi-
roma ime ponudnika, dokazilo o registraci-
ji, reference na tem področju, cenik razpisa-
nih del, ugodnosti glede izvajanja in plačil,
datum, do katerega velja ponudba, način
obračunavanja del, rok plačila, garancijske
roke, način spremembe cen, rok izvedbe del,
morebitne druge ugodnosti.

6. Merila za izbiro ponudnika: referen-
ce, cene, način plačila, fiksnost cen, poseb-
ne ugodnosti.

7. Rok za oddajo ponudb: ponudbe od-
dajte do dvajsetega dne po objavi razpisa v
Uradnem listu (dan izdaje Uradnega lista
RS se ne šteje) najkasneje do 11. ure v spre-
jemno pisarno občine Nazarje v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj - javni razpis!”
Odpiranje ponudb bo istega dne ob 12. uri.

8. Rok za objavo izbora izvajalca: o izi-
du razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Občina Nazarje

Št. 403-6/96 Ob-852

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa
ministra za finance št. 403-6/96 z dne 29. 1.
1996 Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo programske opreme
“Vzpostavitev in vzdrževanje registra

davčnih zavezancev (davčnega registra)”
DAVREG 96

I. Uporabniki:  Ministrstvo  za  finance,
davčna služba in drugi organi v sestavi mi-
nistrstva.

II. Predmet zbiranja ponudb
Izdelava programske opreme za vzpo-

stavitev in vzdrževanje registra davčnih za-
vezancev (davčnega registra).

III. Elementi ponudbe morajo biti ureje-
ni po naslednjih točkah:

1. Podatki o ponudniku, ki vsebujejo:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme

biti starejši od 30 dni, v originalu ali overje-
ni kopiji,

– bonitetno poročilo ponudnika (BON-1,
BON-2 ali BON-3 obrazci APPNI), ki ne
sme biti starejše od 30 dni (v originalu ali
overjeni kopiji).

2. Izjava in podatki o aktivnosti ponud-
nika pri izdelavi programske opreme na ob-
močju Republike Slovenije z navedbo dose-
danje že delujoče programske opreme po-
nudnika.

3. Izpolnjena razpredelnica ponudbe iz
razpisne dokumentacije.

4. Izpolnjena in parafirana pogodba z iz-
polnjenimi prilogami:

a) okolje izvedbe naloge (uporabljena
orodja),

b) pogodbena vrednost,
c) mesečni plan črpanja sredstev,
d) cene storitev in nalog,
e) razdelitev predmeta pogodbe na nalo-

ge; za vsako nalogo je določen obseg dela
po vrstah storitev, rezultat naloge, oblika
predaje rezultatov, orodje, s katerim je re-
zultat izdelan, rok predaje rezultatov nalo-
ge, ponudnik mora obvezno predvideti iz-
delavo prototipa programske opreme,
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f) seznam razpoložljivih kadrov, za vsa-
kega izvajalca navesti: izobrazbo, izkušnje,
reference in obseg planiranih vrst storitev
po nalogah.

5. Finančne ugodnosti, ki jih dodatno nu-
di ponudnik.

6. Druge ugodnosti, ki jih ponuja ponud-
nik.

7. Čas veljavnosti ponudbe, ki ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.

8. Kratek in točen opis programske opre-
me in uporabniških navodil.

9. Bančna garancija (po vzorcu v prilo-
gah k pogodbi) za resnost ponudbe v višini
10% od orientacijske vrednosti razpisa s tra-
janjem do 30. 6. 1996.

Naročnik si pridržuje pravico, da zavrže
ponudbo, ki ne bo urejena v naštetem vrst-
nem redu.

IV. Lokacije uporabnikov
Organizacijske enote davčne službe in

drugih organov v sestavi Ministrstva za fi-
nance.

V. Rok za izdelavo in zagon programske
opreme za vzpostavitev in vzdrževanje
davčnega registra je 90 dni po podpisu po-
godbe.

VI. Orientacijska vrednost razpisa je
4,500.000 SIT.

VII. Merila izbora:
1. Funkcionalnost in kvaliteta (skladnost

ponudbe z zahtevami razpisa).
2. Cena programske opreme in stroški

njenega delovanja v tolarjih.
3. Ponudnikov sistem obvladovanja ka-

kovosti.
4. Odprtost in povezljivost programske

opreme.
5. Bonitete in reference ponudnika.
6. Izkušnje ponudnika v državni upravi.
7. Proste kapacitete ponudnika.
8. Dokumentacija.
9. Finančne ugodnosti.
10. Rok izdelave in zagona programske

opreme.
11. Druge ugodnosti.
VIII. Za pravočasno in pravilno vložene

ponudbe bodo veljale tiste, ki bodo prispele
najkasneje do torka 30. aprila 1996 do 10.
ure v tajništvo Projekta davčne službe RS,
soba 47/1 na Ministrstvu za finance, Župan-
čičeva 3, Ljubljana. Ponudbe morajo biti
oddane v zapečateni pisemski ovojnici z oz-
nako “Javni razpis DAVREG 96 - ne odpi-
raj!” in z navedbo ponudnika.

Če je ena ponudba oddana v več ovojni-
cah, morajo biti le-te ustrezno označene in
oštevilčene.

IX. Razpisna dokumentacija je zaintere-
siranim ponudnikom na razpolago vsak to-
rek in petek med 9. in 11. uro v Ministrstvu
za finance, Projekt davčne službe Republi-
ke Slovenije – tajništvo, soba 47/1, Župan-
čičeva 3, Ljubljana, pri Duši Vobič. Zainte-
resirani ponudniki jo prejmejo proti plačilu
11.800 SIT na žiro račun Ministrstva za fi-
nance št. 50100-637-55445, kar izkažejo s
potrjenim izvodom naloga za prenos.

Dodatne informacije o razpisu in o raz-
pisni dokumentaciji lahko zainteresirani po-
nudniki dobijo v istem času pri Marku Bez-
jaku, Ministrstvo za finance, soba 85/III,
Župančičeva 3, Ljubljana, ali po telefonu
061/178 55 80.

X. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
30. aprila 1996 ob 10.30 v sejni sobi Mini-
strstva za finance, Župančičeva 3, Ljublja-
na.

Na javnem odpiranju ponudb lahko po-
nudnike zastopajo samo osebe, ki imajo pi-
sna pooblastila.

XI. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh po zaključku zbiranja
ponudb.

XII. Naročnik – Ministrstvo za finance
bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo
o izdelavi programske opreme za vzposta-
vitev in vzdrževanje davčnega registra.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobenega ponudnika.

Ministrstvo za finance

Št. 2.0.-956/96 Ob-847

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 22/93), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbi o postopku javnega razpisa za od-
dajo javnih del (Ur. l. RS, št. 28/93), Slo-
venske železnice d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca za generalno

popravilo TMD
A. Splošni podatki
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna in o pro-
računu RS za leto 1996.

2. Predmet razpisa:
I. TMD 911-322, rok vstopa maj 1996,
II. TMD 911-303, rok vstopa maj 1996,
III. TMD 911-148, rok vstopa junij 1996,
IV. TMD 911-301, rok vstopa julij 1996,
V. TMD Robel, rok vstopa november

1996,
VI. TMD 911-302, rok vstopa december

1996.
3. Lokacija: delavnica izvajalca.
4. Čas del: 55 delovnih dni za posamez-

no TMD.
Dela morajo biti zaključena v 55 delov-

nih dneh od vstopa TMD.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
I. 5,200.000 SIT,
II. 5,400.000 SIT,
III. 5,400.000 SIT,
IV. 5,400.000 SIT,
V. 5,000.000 SIT,
VI. 5,400.000 SIT.
6. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije dobite po predhodnem telefon-
skem razgovoru v Slovenskih železarnah,
d.d., Sekcija za elektroenergetiko, Tivolska
cesta 41, Ljubljana, pri Prinčič Alojzu, na
tel. 13-13-144, int. 24-11, med 8. in 9.30, od
1. 4. do 3. 4. 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponudijo:

– boljše reference,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Rok za oddajo ponudb je 14. 4. 1996

ob 9.30, v tajništvu SŽ Sekcija za elektro-
energetiko, Ljubljana, Tivolska cesta 41.

9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1996
ob 10. uri, v prostorih Slovenske železnice,
d.d., Sekcija za elektroenergetiko, Ljublja-
na, Tivolska cesta 41.

10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Infrastruktura

Ob-848

Mestna občina Murska Sobota, Kardoše-
va 2, Murska Sobota, na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo in montažo računalniške opreme
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa je nabava in montaža

naslednje računalniške opreme:
– 4 kom računalnik Pentium Intel 120,

16 Mb RAM, disketna enota 1,44 Mb 3.5”,
barvni monitor 15” PHILIPS 15 A, gr. karti-
ca DIAMOND 64 DRAM 1 Mb, trdi disk 1
Gb, ohišje Mini tower, miška Logitech Pi-
lot, tipkovnica s SLO znaki, mrežna kartica
3 Com (BNC/TP), Windows 95 SLO OEM
(dodatna varianta – paket OFFICE),

– 7 kom računalnik 486 – 120 Mhz 8 Mb
RAM, disketna enota 1,44 Mb 3.5”, barvni
monitor 14” PHILIPS 15 A, gr. kartica TRI-
DENT 1 Mb PCI, trdi disk 1 Gb, ohišje mini
tower, miška Logitech Pilot, tipkovnica s
SLO znaki, mrežna kartica 3 Com
(BNC/TPO), Windows 95 SLO OEM (do-
datna varianta – paket OFFICE),

– 3 kom tiskalnik HP 5P, A4.
3. Orientacijska vrednost je 3,200.000

SIT.
4. Ponudba mora vsebovati podatke o ga-

ranciji in servisu opreme, znesku in plačil-
nih pogojih ter predvideni rok dobave.

5. Rok za sprejem ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporo-
čeno na naslov Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, Murska Sobota.

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdilo o registraciji
podjetja.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta, cena, plačilni pogoji,
dobavni rok, servis, poslovne reference, sta-
tus ponudnika (qualify dealer).

8. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis – računalniki”.

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po roku za oddajo ponudbe na
sedežu mestne občine, ob 10. uri. Zastopni-
ki ponudnikov morajo pri odpiranju ponudb
imeti pisna pooblastila.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni.

Ob-849

Mestna občina Murska Sobota, Kardoše-
va 2, Murska Sobota, na podlagi odredbe o
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postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup in montažo pisarniške opreme
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa je pisarniška oprema

Mestne občine Murska Sobota (stoli, mize,
omare), po tlorisni dispoziciji za vsak pro-
stor posebej.

3. Orientacijska vrednost je 4,500.000
SIT.

4. Natančna navodila oziroma tlorisne
dispozicije po prostorih ter predvideno po-
vršinsko obdelavo lahko ponudniki dvigne-
jo na sedežu Mestne občine Murska Sobota.
Informacije dobite po tel. 069/21-173.

5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete osebno vsak dan od 8. do 12. ure, v
roku petih dni po objavi.

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdilo o registraciji
podjetja.

7. Rok za sprejem ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporo-
čeno na naslov: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, Murska Sobota.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference ponudnika, komplet-
nost ponudbe, cena in plačilni pogoji, do-
bavni rok, funkcionalnost opreme in druge
ugodnosti, ki jih ponudi ponudnik.

9. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis – pisarniška oprema”.

10. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po izteku roka na sedežu mestne
občine, ob 13. uri. Zastopniki ponudnikov
morajo pri odpiranju ponudb imeti pisna
pooblastila.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 96 Ob-850

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

za izdelavo prostorske dokumentacije
za avtocesto na odseku Vrba–Črnivec

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Županči-
čeva 6.

2. Predmet razpisanih del
Izdelava prostorske dokumentacije za

avtocesto na odseku Vrba–Črnivec:
a) izdelava predloga programa priprave

lokacijskega načrta s terminskim planom;
b) proučitev variant poteka trase in pred-

log najustreznejše rešitve;
c) spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin planskih aktov občin, vključno s
programsko zasnovo območja AC;

d) izdelava lokacijskega načrta za avto-
cesto na odseku Vrba–Črnivec.

3. Ponudnik mora ponuditi kompleten
obseg del iz 2. točke tega razpisa.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 8,000.000 SIT.

5. Okvirni roki:
– pričetek razpisanih del je predviden v

maju 1996;
– rok za izdelavo podrobnega terminske-

ga plana in predloga programa priprave lo-
kacijskega načrta je 15 dni od obojestran-
skega podpisa pogodbe;

– rok za izdelavo, preliminarni izbor, pri-
merjavo in vrednotenje variant s predlogom
najustreznejše rešitve je 90 dni od podpisa
pogodbe;

– rok za izdelavo osnutka lokacijskega
načrta ter predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občin je
45 dni od prevzema idejne rešitve v merilu
1:1000 ter posebnih strokovnih podlag, ki
jih pripravi investitor;

– rok za izdelavo usklajenega predloga
lokacijskega načrta ter dopolnjenega pred-
loga sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin planskih aktov občin (s programski-
mi zasnovami za območje avtoceste) je 45
dni od odločitve o utemeljenosti pripomb iz
javne razgrnitve;

– rok za izdelavo končnih elaboratov je
15 dni po sprejemu uredbe o lokacijskem
načrtu na Vladi RS.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela;
dokazilo ne sme biti starejše od treh mese-
cev;

– podrobnejšo vsebino in obseg del;
– seznam odgovornih nosilcev pri izde-

lavi naloge: odgovorni vodja projekta, od-
govorni nosilci za posamezna področja, os-
tali sodelavci, zunanji sodelavci;

– reference ponudnika, odgovornega
vodje projekta in odgovornih nosilcev;

– roke izdelave naloge;
– ceno in način plačila;
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika;
– predlog pogodbe;
– datum, do katerega velja ponudba.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– vsebina in kompletnost ponudbe;
– usposobljenost delovne skupine (izo-

brazba in reference s področja, ki je pred-
met razpisa);

– ponujeni tehnični nivo izdelane doku-
mentacije (grafična in računalniška obdela-
va);

– ponudbena cena del;
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku (ugodnejša cena, krajši roki ipd.).
8. Naročnik si pridržuje možnost poga-

janja s ponudniki v postopku priprave anali-
ze ponudb s ciljem racionalnejšega gospo-
darjenja s sredstvi in da v primeru drugih
prevladujočih elementov ponudbe, najcenej-
še ponudbe ne bo sprejel tudi kot najugod-
nejše.

9. Razpisno dokumentacijo dvignejo za-
interesirani na Ministrstvu za okolje in pro-
stor, v tajništvu Urada RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Župančičeva 6 – pri-

tličje, od ponedeljka 1. 4. 1996 dalje, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro. V tem času
dobe ponudniki pojasnila in informacije za
izdelavo in način dela pri Igorju Tomažu.

10. Ponudniki morajo podpisane, žigo-
sane in pravilno opremljene ponudbe z vso
dokumentacijo v zapečateni ovojnici z oz-
nako “Ponudba za izdelavo prostorske do-
kumentacije za avtocesto na odseku Vrba–
Črnivec, Javni razpis – ne odpiraj”, z nave-
denim ponudnikom, oddati v tajništvu Ura-
da RS za prostorsko planiranje, Ljubljana,
Župančičeva ul. 6 – pritličje, do vključno
petka, 22. 4. 1996 do 12. ure. Ponudbe, po-
slane po pošti, morajo biti poslane priporo-
čeno in morajo prispeti v vložišče naročni-
ka do zgoraj navedenega roka in ure.

Javno odpiranje ponudb bo v petek, 22.
4. 1996 ob 13. uri, v prostorih MOP, Urad
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 6 – 4. nadstropje.

11. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo komisiji predložiti pisna pooblastila
za zastopanje pri odpiranju ponudb.

12. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno opremljene prispele pravočasno
na naslov naročnika.

13. Naročnik ponudnikom ne priznava
stroškov za izdelavo ponudbe.

14. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Ob-851

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

za izdelavo prostorske dokumentacije
za avtocesto na odseku

Krška vas–Obrežje
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Županči-
čeva 6.

2. Predmet razpisanih del
Izdelava prostorske dokumentacije za

avtocesto na odseku Krška vas–Obrežje:
a) izdelava predloga programa priprave

lokacijskega načrta s terminskim planom;
b) preveritev usklajenosti idejne rešitve

avtoceste z obstoječimi in načrtovanimi de-
javnostmi ter prostorskimi in okoljskimi
vrednotami;

c) spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin planskih aktov občine Brežice,
vključno s programsko zasnovo območja AC;

d) izdelava lokacijskega načrta za avto-
cesto na odseku Krška vas–Obrežje.

3. Ponudnik mora ponuditi kompleten
obseg del iz 2. točke tega razpisa.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 8,500.000 SIT.

5. Okvirni roki:
– pričetek razpisanih del je predviden v

maju 1996;
– rok za izdelavo podrobnega terminske-

ga plana in predloga programa priprave lo-
kacijskega načrta je 15 dni od obojestran-
skega podpisa pogodbe;
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– rok za preveritev usklajenosti idejne
rešitve avtoceste z obstoječimi in načrtova-
nimi dejavnostmi ter prostorskimi in okolj-
skimi vrednotami je 60 dni od podpisa po-
godbe;

– rok za izdelavo osnutka lokacijskega
načrta ter predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občin je
45 dni od prevzema idejne rešitve v merilu
1:1000 ter posebnih strokovnih podlag, ki
jih pripravi investitor;

– rok za izdelavo usklajenega predloga
lokacijskega načrta ter dopolnjenega pred-
loga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občin (s program-
skimi zasnovami za območje avtoceste) je
45 dni od odločitve o utemeljenosti pripomb
iz javne razgrnitve;

– rok za izdelavo končnih elaboratov je
15 dni po sprejemu uredbe o lokacijskem
načrtu na Vladi RS.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela;
dokazilo ne sme biti starejše od treh mese-
cev;

– podrobnejšo vsebino in obseg del;
– seznam odgovornih nosilcev pri izde-

lavi naloge: odgovorni vodja projekta, od-
govorni nosilci za posamezna področja, os-
tali sodelavci, zunanji sodelavci;

– reference ponudnika, odgovornega
vodje projekta in odgovornih nosilcev;

– roke izdelave naloge;
– ceno in način plačila;
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika;
– predlog pogodbe;
– datum, do katerega velja ponudba.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– vsebina in kompletnost ponudbe;
– usposobljenost delovne skupine (izo-

brazba in reference s področja, ki je pred-
met razpisa);

– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-
mentacije (grafična in računalniška obdela-
va);

– ponudbena cena del;
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku (ugodnejša cena, krajši roki ipd.).
8. Naročnik si pridržuje možnost poga-

janja s ponudniki v postopku priprave anali-
ze ponudb s ciljem racionalnejšega gospo-
darjenja s sredstvi in da v primeru drugih
prevladujočih elementov ponudbe, najcenej-
še ponudbe ne bo sprejel tudi kot najugod-
nejše.

9. Razpisno dokumentacijo dvignejo
zainteresirani na Ministrstvu za okolje in
prostor, v tajništvu Urada RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Župančičeva 6 – pri-
tličje, od ponedeljka 1. 4. 1996 dalje, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro. V tem času
dobe  ponudniki  pojasnila  in  informacije
za izdelavo  in  način  dela  pri  Mojci
Šteblaj.

10. Ponudniki morajo podpisane, žigo-
sane in pravilno opremljene ponudbe z vso
dokumentacijo v zapečateni ovojnici z oz-
nako “Ponudba za izdelavo prostorske do-
kumentacije za avtocesto na odseku Krška
vas–Obrežje, in Javni razpis – ne odpiraj”, z
navedenim ponudnikom, oddati v tajništvu

Urada RS za prostorsko planiranje, Ljublja-
na, Župančičeva ul. 6 – pritličje, do vključ-
no petka, 22. 4. 1996 do 12. ure. Ponudbe,
poslane po pošti, morajo biti poslane pripo-
ročeno in morajo prispeti v vložišče naroč-
nika do zgoraj navedenega roka in ure.

Javno odpiranje ponudb bo v petek, 22.
4. 1996 ob 14. uri, v prostorih MOP, Urad
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 6 – 4. nadstropje.

11. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo komisiji predložiti pisna pooblastila
za zastopanje pri odpiranju ponudb.

12. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno opremljene prispele pravočasno
na naslov naročnika.

13. Naročnik ponudnikom ne priznava
stroškov za izdelavo ponudbe.

14. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-858

Republika Slovenija, Sklad stavbnih
zemljišč občine Piran na podlagi sklepa UO
Sklada stavbnih zemljišč št. 7-11/96 z dne
7. 3. 1996, odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 29/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo linij javne

razsvetljave
1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč ob-

čine Piran.
2. Predmet razpisa: izvedba naslednjih

linij javne razsvetljave na območju Občine
Piran:

– Vojkova ulica v Luciji,
– Semova ulica v Luciji,
– pri gostišču “Tine” v Luciji,
– Strma pot v Portorožu,
– Pot pomorščakov v Luciji,
– “Pokopališče” v Piranu,
– pri KS Sečovlje,
– v naselju Dragonja,
– pri gostišču “Sosič” v Strunjanu,
– pri počitniškem domu Ljubljanske ban-

ke v Strunjanu,
– pri Metropolu – Vesna.
3. Tehnična dokumentacija se lahko

dvigne na Uradu za urejanje prostora obči-
ne Piran, 12 dni po objavi razpisa, tel.
066/746-201.

4. Orientacijska vrednost naročila je
7,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je april
1996, rok za dokončanje je dva meseca.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– vrednost del,
– fiksnost cen,
– ostali finančni pogoji,
– reference ponudnika.
7. Rok za dostavo ponudbe je 14 dni po

objavi v Uradnem listu RS, in sicer na na-
slov: Občina Piran, Urad za urejanje prosto-
ra, Tartinijev trg 2, Piran, s pripisom “Ne
odpiraj – razpis javna razsvetljava”.

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po roku za dostavo ponudb ob 9. uri,
v prostorih Urada za urejanje prostora.

9. Ostali pogoji:
– dela se smatrajo zaključena, ko izvaja-

lec izvede primopredajo linij upravljalcu
javne razsvetljave;

– naročnik si pridržuje pravico, da dela
odda enemu izvajalcu ali večjemu številu
izvajalcev;

– naročnik smatra, da ponudba vsebuje
vsa potrebna instalacijska, gradbena in obrt-
niška dela;

– v ponudbi mora biti nedvomljivo na-
vedeno:

– naziv linije, na katero se ponudba
nanaša,

– enotne cene za posamezno vrsto del,
– vrednost posamezne linije,
– kumulativna vrednost vseh ponud-

benih linij,
– izjava ponudnika, da soglaša z vse-

mi pogoji iz tega razpisa.
Občina Piran

Urad za urejanje prostora

Št. 04-35-2573/1-96 Ob-830

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Carinska uprava Republike Slovenije

javni razpis
za izdelavo kontrolnikov – zvezkov za

knjiženje carinskih listin
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izdelava 7 različ-

nih vrst kontrolnikov (po 300 kom.), vse
skupaj 2100 kom. – zvezkov za knjiženje
podatkov o carinskem blagu in carinskih
postopkih.

3. Predvideni rok dobave je:
– za izdelavo 50 kosov vsakega izmed

različnih vrst kontrolnikov najkasneje do 15.
5. 1996,

– ostale količine posameznih vrst kon-
trolnikov sukcesivno do 31. 12. 1996.

4. Orientacijska vrednost je 9,100.000
SIT. Prometni davek je vključen v ceno.

5. Lokacija dostave fco skladišče naroč-
nika.

6. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik
vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so
priloženi razpisni dokumentaciji. Ponudnik
je dolžan ponudbo oddati na originalnem
izvodu, ki ga prejme v razpisni dokumenta-
ciji.

Ponudnik sme predložiti več ponudb, če
je možna realizacija v več variantah. V eni
ponudbi sme ponuditi samo eno varianto.
Ponudnik, ki ponudi variantno izvedbo, mo-
ra predložiti tudi ponudbo za izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

7. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu morajo predložiti naslednjo do-
kumentacijo:

– firmo oziroma ime in naslov ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji dejav-

nosti ponudnika, ki ne sme biti starejše od
30 dni (šteto od dneva objave tega razpisa),

– reference ponudnika in referenčne po-
datke o nosilcih razpisane naloge,

– izjavo o zagotovljenih lastnih ali ko-
operantskih letnih proizvodnih zmogljivostih,
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– podatke o organizaciji podjetja, števi-
lo zaposlenih ter podatke o tehnično-tehno-
loški opremljenosti,

– podatke o morebitnih kooperantih in
referenčno listo za kooperante,

– podatke o poslovanju, in sicer obrazec
BON 1 in 2 ali BON 3 za podjetja, ki ne
smejo biti starejši od 30 dni (šteto od dneva
objave tega razpisa); za obrtnike pa davčno
napoved za preteklo leto ter poročilo banke
o povprečnem mesečnem stanju na žiro ra-
čunu za zadnje tri mesece,

– garancijo za resnost ponudbe v višini
10% pogodbene cene,

– plan dinamike izvrševanja del in plan
črpanja pogodbenih sredstev,

– izjavo, da dovoljuje ogled vseh last-
nih, kot tudi kooperantskih proizvodnih pro-
storov in naprav,

– garancijske pogoje za material in delo
ter način reševanja reklamacij,

– ponudnik mora v ponudbi vidno ozna-
čiti eventualne popuste na ponudbeno ceno,

– druge zahteve, razvidne iz razpisne do-
kumentacije.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta ponujenega izdelka,
– rok dokončanja del,
– reference ponudnika,
– lastne proizvodne zmogljivosti,
– cena,
– eventualni popusti,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje ostalih pogojev.
Naročnik ni obvezan izbrati ponudbo, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto preso-
ja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skla-
du z navedenimi merili.

8. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo
izločene. Prav tako bodo izločene vse po-
nudbe, za katere se bo v katerikoli fazi izbi-
re ugotovilo, da je ponudnik navedel neres-
nične podatke.

9. Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti in pravilno opremljena – imeti mora
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izdela-
vo kontrolnikov”.

Na kuverti mora biti naveden naslov po-
nudnika.

Ponudbe je potrebno poslati priporočeno
do vključno 12. 4. 1996 do 9. ure, lahko pa so
vročene do istega roka na naslov: Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130,
Ljubljana (VII. nadstropje, vložišče).

10. Odpiranje ponudb bo 12. 4. 1996 ob
10. uri, v sejni sobi, na Šmartinski 130 v
Ljubljani, XI. nadstropje. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

12. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila na Ca-
rinski upravi Republike Slovenije, Šmartin-
ska 130 (VII. nadstropje, vložišče) v Ljub-
ljani, vsak delovnik od 9. do 11. ure.

Vse informacije v zvezi s tem razpisom
dobijo ponudniki na Carinski upravi Re-
publike Slovenije, tel. 061/14-01-044, pri
Davidu Guštinu ali Boštjanu Smodeku, vsak
delovnik med 8. in 11. uro.

Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 347-25/96 Ob-831

Občina Jesenice v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbo o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del:
Modernizacija občinskih cest na

območju Občine Jesenice v letu 1996
1. Investitor: Občina Jesenice, Titova 78,

Jesenice.
2. Predmet razpisa: modernizacija občin-

skih cest na območju Občine Jesenice.
3. Razpisno dokumentacijo dobite v pro-

storih Občine Jesenice, Komunalna direkci-
ja, soba št. 33, Titova 78, Jesenice, vsak
delovni dan od 17. 4. 1996 dalje, od 8. do
11. ure. Kontaktna oseba je Tomaž Vidmar,
dipl. inž., tel. 064/82-661.

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 eno-

to (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 po-
nudnika so:

– reference pri izvajanju takih ali po-
dobnih del,

– strokovna usposobljenost kadrov,
– cene za razpisana dela (najcenejši po-

nudnik ni nujno, da je najugodnejši),
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– izpolnjevanje pogojev, določenih z raz-

pisom.
6. Orientacijska vrednost del: 20,000.000

SIT.
7. Predvideni rok za začetek del je maj

1996.
8. Ponudbe v skladu z zahtevami razpi-

sne dokumentacije pošljite v roku 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Obči-
na Jesenice, Titova 78, Jesenice.

Ta rok začne teči z dnem objave v Urad-
nem listu RS. Kot pravočasno prispele se
bodo  štele  tiste  ponudbe,  ki  bodo  pris-
pele do  naročnika  do  29.  4.  1996  do  10.
ure.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba –
javni razpis za izvedbo del: Modernizacija
občinskih cest v Občini Jesenice v letu
1996”.

9. Odpiranje ponudb bo javno. O kraju
in času odpiranja bodo ponudniki obveščeni
pisno. Predstavniki ponudnikov morajo ime-
ti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Jesenice

Ob-832

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 58/94), uredbe o pri-
stojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 38/94), odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 19/94), Občina Škofja
Loka v sodelovanju z Zavodom za gozdo-
ve Slovenije, Območna enota Kranj ob-
javlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na

območju Občine Škofja Loka v letu 1996
1. Naročnik (investitor): Občina Škofja

Loka.
2. Predmet razpisa: redno – tekoče vzdr-

ževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih
na območju občine po letnem programu, v
vrednosti ca. 4 mio SIT.

3. Vzdrževalna dela: ročna in strojna ce-
starska  dela,  strojno  vzdrževanje  voziš-
ča, obnova  in  novogradnja  cestnih  ob-
jektov.

4. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu (občine) Mestni trg 15, pri Bizja-
ku, tel. 064/624-050, vsak delovni dan, v
času trajanja razpisa in na sedežu KE – Škof-
ja Loka, OE Kranj – ZGS – od 8. do 10. ure,
dne 1., 2. in 3. aprila 1996, kjer je istočasno
na vpogled tudi karta gozdnih prometnic
(lokacija vzd.).

5. Orientacijska vrednost razpisanih del
Investitor si pridržuje spremeniti koli-

činski in finančni obseg del, glede na prido-
bitev in terminski pritok sredstev. Izvajalec
v tem primeru ni upravičen do odškodnin-
skega zahtevka.

6. Ponudbeni pogoji
Ponudbene cene (skupne, sumarne, 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 31. 4. 1996.
Ponudba mora biti sestavljena skladno z

12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93).

7. Merila za izbiro ponudnika:
– splošne reference za področje nizkega

(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,

– pripravljenost vključevanja lastnikov
gozdov in vaščanov za ročna cestarska dela,

– vzpostavitev “cestarske” službe,
– skupna ponudbena cena – sumarno –

bruto (vključujoč TPD),
– ponudbena cena po enoti mere – pov-

prečno za vsa razpisana dela – bruto (vklju-
čujoč TPD),
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– ponudbena cena na posamezni gozdni
cesti – sumarno brez del pod stolpcem 1, 2,
3 – bruto (vključujoč TPD),

– strojne, delovne in druge kapacitete po-
nudnika,

– način plačila,
– stabilnost cen,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
8. Ponudbe za javni razpis pošljite do

10. aprila 1996 do 12. ure, na sedež občine,
v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – raz-
pis za vzdrževanje gozdnih cest”.

Odpiranje ponudb bo 10. aprila 1996 ob
12.15, na sedežu občine, Mestni trg 15, so-
ba 19/II.

O izidu razpisa bomo ponudnike obve-
stili najkasneje v roku 15 dni od dneva od-
piranja.

Občina Škofja Loka
in

ZGS – OE Kranj

Ob-833

Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica 11,
Mengeš, na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja

javni razpis
za dobavo in instalacijo električnega

osebnega dvigala za prevoz oseb v
objektu Osnovne šole Mengeš, Šolska

ulica 11, Mengeš
1. Predmet javnega razpisa je dobava in

instalacija električnega osebnega dvigala za
prevoz oseb z nosilnostjo 400 kg (5 oseb),
en dohod, avtomatska centralna smična vra-
ta, hitrost 1 m/sek, višine dviga za dve etaži
po 3,8 m ca. in potrebna projektna doku-
mentacija.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3,000.000 SIT.

3. Predvideni rok za izvedbo adaptacij-
sko-gradbenih del z dobavo in montažo dvi-
gala je termin šolskih počitnic od 20. 6. do
1. 9. 1996.

4. Ponudba naj vsebuje:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokaz o registraciji, ki pa ne sme biti

starejši od 30 dni,
c) podatke o boniteti podjetja ali ponud-

nika (BON 1, BON 2, BON 3),
d) ime pooblaščene osebe, ki investitor-

ju na njegovo zahtevo daje potrebno tolma-
čenje ponudbe,

e) varščino v višini 300.000 SIT, akcept-
ni nalog, kateri bo vrnjen neizbranim po-
nudnikom po sklenitvi ponudbe z izbranim
ponudnikom,

f) ponudbeni predračun z opcijo ponud-
be 30 dni,

g) pismeno soglasje k roku dobave in
montaže,

h) referenčno listo,
i) podatke o servisni službi za dvigalo iz

ponudbe,
j) eventualno možnost kreditiranja ali od-

log plačila vsaj za 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejšega izva-

jalca so:
a) soglašanje z razpisnimi pogoji in roki

izvedbe,
b) ponujena cena,

c) usposobljenost ponudnika za izvaja-
nje ponujenih del – reference,

d) ostale bonitete – ugodni kreditni po-
goji ali odlog plačila, zadovoljiva servisna
služba,

e) dodatne ugodnosti investitorju,
f) fiksnost cen.
6. Rok za oddajo ponudb je 9. 4. 1996 do

12. ure, na naslov: Osnovna šola Mengeš,
Šolska ulica 11, Mengeš.

Ponudba mora biti dostavljena v zaprti
kuverti z oznako: “Ponudba za dvigalo – Ne
odpiraj!”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1996
ob 12.30, v prostorih Osnovne šole Mengeš,
Šolska ulica 11, Mengeš.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 8 dneh po odpira-
nju ponudb. Prepozno prispele ali nepopol-
ne ponudbe se ne bodo upoštevale pri izbiri
izvajalca.

9. Vsa dodatna pojasnila je mogoče do-
biti pri ravnatelju Osnovne šole Mengeš,
Šolska ulica 11, Mengeš, tel. 061/737-268,
737-087, fax. 737-087.

Osnovna šola Mengeš

Št. 29-48/96 Ob-834

Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27.
aprila 31, Ljubljana, po pooblastilu Mini-
strstva za šolstvo in šport Republike Slove-
nije ter na podlagi določil odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Preureditev in nadzidava

bloka 5 v Študentskem naselju v
Ljubljani

1. Investitor: Študentski domovi v Ljub-
ljani, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izvedba preureditve
in nadzidave bloka 5 v Študentskem naselju
v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša ca. 260,000.000 SIT.

4. Dinamika izvedbe del:
Pričetek del: maj 1996.
Zaključek del: marec 1997.
5. Razpisna dokumentacija: interesenti

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od
dneva razpisa do vključno desetega dne po
objavi tega razpisa vsak delovni dan na
upravi Študentskih domov v Ljubljani, Ce-
sta 27. aprila 31, Ljubljana.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

7. Rok za oddajo ponudb je 6. 5. 1996 do
11. ure, na naslov investitorja.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo prenove in nadzidave Študent-
skega doma”.

9. Odpiranje ponudb bo 6. 5. 1996 ob 12.
uri, v sejni sobi bloka III. v Ljubljani, Cesta
27. aprila 31.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Študentski domovi v Ljubljani

Št. 18/96 Ob-835

MOP – Uprava RS za geofiziko, Kersni-
kova 3, Ljubljana, objavlja

ponovljeni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Uprava RS za geofiziko objavlja raz-
pis za izdelavo strokovnih podlag za določi-
tev potresnih parametrov za slovensko ver-
zijo standardov Eurocode 8 – II. del.

2. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete pri Saši Dumbovič, Ministrstvo za oko-
lje in prostor – Uprava RS za geofiziko,
Kersnikova 3, Ljubljana, od 1. do 5. aprila
1996.

3. Orientacijska vrednost naročila je
1,700.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je 1. maj 1996,
zaključek pa 1. november 1996.

5. Rok za oddajo ponudbe je torek 16.
aprila 1996 do 12. ure, v tajništvu Uprave
RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.

6. Javno odpiranje ponudb bo v torek 16.
aprila 1996 ob 12. uri, v prostorih Uprave
RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.

7. Obvestilo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo posredovano ponudnikom do 23.
aprila 1996.

MOP – Uprava RS za geofiziko,
Ljubljana

Št. 24 Ob-836

Javni razpis
za oddajo del: izgradnja vodovoda

Hrastje–Šentjur II. faza
1. Investitor: Občina Šentjur pri Celju,

Mestni trg 10.
2. Naziv objekta: vodovod Hrastje–Šent-

jur II. faza.
3. Lokacija: odcep za Vinski vrh v Šent-

jur.
4. Obseg in vrsta del: gradbena dela,

montažna dela s fazoni in cevovod.
5. Orientacijska vrednost del je

105,000.000 SIT.
6. Rok pričetka del: november 1996.
Zaključek del: februar 1997.
7. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem raz-

pisu, lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo do 10. 4. 1996 med 8. in 12. uro, na Javno
komunalnem podjetju Šentjur, Leona Do-
brotinška 18, po predhodnem plačilu 10.000
SIT (pokritje materialnih stroškov) na ŽR
50770-601-21714 Javno komunalno podjet-
je Šentjur. Projektna dokumentacija je na
vpogled na sedežju “JKP” Šentjur, v istem
času.

Tehnične in ostale podatke lahko ponud-
niki dobijo v istih časovnih terminih pri Gra-
dišnik Antonu, tel. 063/743-108.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– način plačila,
– garancijski rok,
– terminski plan izvajanja del,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na us-

pešnost in cenenost izvedbe,
– realnost ponudbe.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

9. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj, javni razpis za
gradnjo vodovoda Hrastje” je potrebno do-
staviti v zapečateni ovojnici najkasneje do
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30. 4. 1996 do 12. ure, na naslov Javno
komunalno podjetje Šentjur, Dobrotinškova
18.

10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v prostorih Javnega komunalnega
podjetja Šentjur, dne 7. 5. 1996 ob 9. uri.

11. Nepravočasno poslane in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila in jih ne bo
obravnavala.

Občina Šentjur

Ob-837

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju 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 postopku za izvajanje jav-
nega 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 Gorenja vas – Poljane v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slove-
nije, Območna enota Kranj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na

območju Občine Gorenja vas – Poljane v
letu 1996

1. Naročnik (investitor): Občina Gore-
nja vas – Poljane.

2. Predmet razpisa: redno – tekoče vzdr-
ževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih
na območju občine, po letnem programu.

3. Vzdrževalna dela: ročna in strojna ce-
starska dela, strojno vzdrževanje vozišča,
obnova in novogradnja cestnih objektov.

4. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu (občine) vsak delovni dan v času
trajanja razpisa in na sedežu KE Poljane,
OE Kranj – ZGS – od 7. do 8. ure, vsak
delovnik v času trajanja razpisa, kjer je isto-
časno na vpogled tudi karta gozdnih pro-
metnic (lokacija vzd.).

5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
ca. 4,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico zavrniti
vse ponudbe v primeru, da presegajo orien-
tacijsko vrednost razpisanih del, oziroma
spremeniti količinski in finančni obseg del,
glede na višino zneska in terminski pritok
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

6. Ponudbeni pogoji
Ponudbene cene (skupne, sumarne, po

enoti mere) se vpisujejo v kopijo “količin-
ski 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 dni.
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 za področje nizkega

(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,

– pripravljenost vključevanja lastnikov
gozdov in vaščanov za ročna cestarska dela,

– vzpostavitev “cestarske” službe,
– skupna ponudbena cena – sumarno –

bruto (vključujoč TPD),
– ponudbena cena po enoti mere – pov-

prečno za vsa razpisana dela – bruto (vklju-
čujoč TPD),

– ponudbena cena na posamezni gozdni
cesti – sumarno brez del pod stolpcem 1, 2,
3 – bruto (vključujoč TPD),

– strojne, delovne in druge kapacitete po-
nudnika,

– način plačila,
– stabilnost cen,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
8. Ponudbe za javni razpis pošljite do

11. 4. 1996 do 12. ure, na sedež občine, v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – razpis
za vzdrževanje gozdnih cest”.

Odpiranje ponudb bo 12. 4. 1996 ob 12.
uri, na sedežu Občine Gorenja vas – Polja-
ne, Poljanska cesta 87.

O izidu razpisa bomo ponudnike obve-
stili najkasneje v roku 15 dni od dneva od-
piranja.

Občina Gorenja vas – Poljane
in

ZGS – OE Kranj

Št. 351-20/96 Ob-838

Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Kanižarica 41, Črnomelj, na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del čiščenje poslovnih

prostorov
1. Predmet javnega razpisa je izvajanje

čiščenje poslovnih prostorov s pogojem, da
izvajalec prevzame delo (prezaposli) eno de-
lavko naročnika, po določilih 11. člena splo-
šne kolektivne pogodbe za gospodarstvo
(Ur. l. RS, št. 39/93).

2. Orientacijska vrednost posla je
100.000 SIT mesečno.

3. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke:

– ime in sedež ponudnika,
– kopijo zadnjih podatkov o registraciji,
– navedbo storitev, ki so predmet po-

nudbe,
– pisno zagotovilo o kvaliteti in zanes-

ljivosti ponujenih storitev,
– vzorec pogodbe z opredeljenimi de-

javnostmi na lokaciji naročnika,
– način plačila (možnost kompenzacije),
– seznam referenc ponudnika.
4. Podrobnejše informacije lahko ponud-

nik dobi pri direktorju naročnika na tel.
068/52-322, vsak delovnik med 7. in 14.
uro.

5. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov naroč-
nika. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
čiščenje”.

6. Javno odpiranje ponudb bo peti de-
lovni dan po poteku roka za oddajo ponudb
ob 10. uri na Rudniku Kanižarica. Predstav-
niki ponudnikov morajo imeti pismeno
pooblastilo.

7. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
bodo izločene kot neveljavne.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so celovitost ponudbe, kvaliteta, re-
ference, cena in plačilni pogoji. Najcenejši
ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Črnomelj

Ob-839

Gorenjska banka, d.d., Kranj, Bleiwei-
sova cesta 1, Kranj, objavlja

informativni javni razpis
za dobavo in montažo digitalne

telefonske centrale
A. Splošni podatki
1. Investitor: Gorenjska banka, d.d.,

Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža

digitalne telefonske centrale v poslovni stav-
bi na Bleiweisovi 1 v Kranju.

3. Rok izvedbe: junij 1996.
B. Razpisni pogoji
1. Telefonska centrala mora izpolnjevati

naslednje pogoje:
– dobava in montaža digitalne telefon-

ske centrale,
– zunanji priključki – 36 linij (2 X PRA

30B+D),
– interni priključki – 300 številk (opcija

240 analognih + 60 digitalnih ali 240 digi-
talnih + 60 analognih) z možnostjo nad-
gradnje,

– posredovalni mesti – 2 (opcija 1 posre-
dovalno mesto + 2 sistemska aparata),

– možnost DID – direktni dostop do
končnega uporabnika,

– analogni priključki do centrale 8 kom,
– ISDN,
– možnost podatkovnega prenosa,
– delilnik (opcija zamenjava delilnika),
– možnost priključitve alarmnih in dru-

gih naprav,
– baterijsko napajanje (baterije in napa-

jalnik),
– povezava telefonske centrale na glavni

delilnik,
– programiranje,
– priključitev telefonskih garnitur,
– preskus in šolanje operaterjev,
– projekt za postavitev centrale.
2. Opcije:
– komunikacija človeka z računalnikom

preko telefona IVR (interactiv voice res-
ponse),

– zamenjava obstoječih telefonskih apa-
ratov  z  digitalnimi  (opcija  pri  tretji
alinei),

– tarifiranje.
3. Telefonska centrala in spremljajoča

oprema morajo imeti ustrezne ateste.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu s 1. točko te objave in morajo vsebo-
vati še:

– dokazilo o registraciji podjetja,
– prospektni material.
C. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– reference ponudnika,
– cena fco uporabnik,
– fiksna cena,
– dolžina jamstvenega roka,
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– dostopni čas serviserja,
– plačilni pogoji.
D. Rok za oddajo ponudbe je 12. 4. 1996

do 12. ure, v zaprti kuverti, na naslov Gore-
njska banka, d.d., Kranj, Bleiweisova 1,
Kranj, s pripisom “Ne odpiraj – ponudba”.

Dodatne informacije dobite na tel.
064/221-446, int. 244.

E. O izidu razpisa bodo ponudniki pisno
obveščeni.

F. Banka si pridržuje pravico, da ne
sprejme nobene ponudbe.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Št. 039-32/96-031 Ob-840

Na podlagi odredbe o postopku javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Občina Preddvor objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca projekta

Rekonstrukcija podružnične šole Kokra,
Kokra 23, Preddvor

1. Naročnik del je Občina Preddvor,
Dvorski trg 10, Preddvor.

2. Predmet javnega razpisa je izdelava
ponudbe za izvedbo projekta rekonstrukcija
podružnične šole v Kokri.

3. Dokumentacije za razpis del in infor-
macije dobite na Občini Preddvor v času
uradnih ur na tel. 064/45-007).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 20,000.000 SIT.

5. Predviden pričetek del je 3. 6. 1996,
dokončanje del do 15. 8. 1996.

6. Oddaja ponudb
Pisne ponudbe za vsa razpisana dela,

upoštevaje vse razpisne pogoje, morajo pris-
peti na naslov Občina Preddvor, Dvorski trg
10, Preddvor, do 9. 4. 1996 do 10. ure. Po-
nudbe morajo biti vložene v zapečatenem
ovoju z napisom: “Ne odpiraj – ponudba za
rekonstrukcijo podružnične šole Kokra”.

7. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, in sicer:

– podatki o ponudniku,
– podatki o vsebini ponudbe (predračun

z rekapitulacijo, opcija, vzorec pogodbe, rok
izvedbe),

– reference podjetja,
– potrjeni razpisni pogoji.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo 10. 4.

1996 ob 12. uri, v prostorih Občine Predd-
vor, Dvorski trg 10, Preddvor.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika,
– cena za razpisana dela,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
10. Ponudniki bodo o izidu pisno sezna-

njeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Preddvor

Ob-841

V skladu s členi 51–57 zakona o stavb-
nih zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/94 in 33/88)
in določili 10. člena odloka o stavbnih zem-
ljiščih v Občini Jesenice (Uradni vestnik

Gorenjske, št. 22/85) ter sklepa Upravnega
odbora Sklada stavbnih zemljišč Občine Je-
senice št. 63/3-2 z dne 2. 11. 1994, objavlja
Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice –
Sklad stavbnih zemljišč

javni razpis
za oddajo stavbnih zemljišč z zbiranjem

ponudb
1. Predmet javnega razpisa so nezazida-

na stavbna zemljišča v območju zazidalne-
ga načrta Plavški travnik II – Vrbje (Ur. l.
RS, št. 40/92), in sicer zemljišča na lokaci-
jah z naslednjimi oznakami:

1.1. zemljišče z oznako A v skupni povr-
šini 9.800 m2,

1.2. zemljišče z oznako g v površini
3.500 m2,

1.3. zemljišče z oznako BTC v površini
60.000 m2,

1.4. zemljišče s parc. št. 117/1 v površini
4.043 m2.

2. Lokacijski in katastrski podatki o zem-
ljiščih, ki so predmet javnega razpisa so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

3. Cena predmetnih stavbnih zemljišč
znaša od 35 DEM/m2 do 100 DEM/m2 v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije in zajema povprečne stroš-
ke pridobitve zemljišč na območju in pove-
čano vrednost zaradi minulih družbenih vla-
ganj. Podrobno je cena za posamezne loka-
cije razvidna v razpisni dokumentaciji.

4. Višina prispevka k stroškom za pri-
pravo in opremljanje stavbnega zemljišča
znaša 35 DEM/m2 do 55 DEM/m2 v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije.

Podrobno je cena za posamezne lokacije
razvidna iz razpisne dokumentacije.

5. Cena stavbnega zemljišča iz tč. 3 tega
razpisa se plača v roku 30 dni od dneva
sklenitve pogodbe o oddaji stavbnega zem-
ljišča in po dokončni geodetski odmeri ozi-
roma po dinamiki ponudnika.

6. Prispevek k stroškom za pripravo in
opremljanje stavbnega zemljišča plača naj-
primernejši ponudnik skladno z določili nji-
hovih pismenih ponudb, pri čemer pa ponu-
jeno plačevanje po tranšah ne sme biti dalj-
še od petih let.

7. Rok za predložitev pisnih ponudb je
30 dni, 90 dni in 150 dni od dneva objave
razpisa v uradnih glasilih. Ponudniki pred-
ložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba Vrbje” osebno
ali po pošti, na naslov: Dominvest Jesenice,
C. m. Tita 18, Jesenice.

8. Zahtevana vsebina ponudb je razvid-
na iz razpisne dokumentacije.

9. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 30 dni od pravno-
močnosti sklepa o oddaji stavbnega zem-
ljišča.

10. Izbor najprimernejših ponudnikov bo
opravila komisija za oddajo stavbnega zem-
ljišča Sklada stavbnih zemljišč Občine Jese-
nice, merila za izbor najprimernejših ponud-
nikov so razvidna iz razpisne dokumentacije.

Komisija bo o izbiri najprimernejšega iz-
vajalca vse ponudnike obvestila pisno. Neza-
dovoljni ponudniki pa tej odločitvi lahko ugo-
varjajo, in sicer v roku 8 dni po prejemu
odločitve o izbiri najprimernejšega izvajalca
na Upravni odbor Sklada stavbnih zemljišč.

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo za zemljišča, ki so
predmet tega razpisa in pridobijo ostale in-
formacije na Dominvest Jesenice, Pod goz-
dom št. 2, Jesenice, po predhodni najavi na
tel. 064/81-045 ali 064/81-142, vsak delov-
ni dan od 8. do 9. ure. Odškodnina za razpi-
sno dokumentacijo posameznih nezazida-
nih stavbnih zemljišč je 30.000 SIT in se
plača na žiro račun Dominvest Jesenice, št.
51530-601-13474.

Občina Jesenice
Sklad stavbnih zemljišč

Št. 931-31/96 Ob-842

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Hidrometeorološki zavod Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Vojkova 1b,
objavlja na podlagi določil zakona o prora-
čunu Republike Slovenije (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)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za storitev:
I.
1. Svetovanje in izvajanje odnosov z jav-

nostmi za projekt postavitve meteorološke-
ga radarja.

Projekt svetovanja in izvajanja odnosov
z javnostmi mora vsebovati:

– osnovno opredelitev komunikacijske-
ga problema;

– opredelitev komunikacijskih ciljev;
– izhodišča za pripravo komunikacijske

strategije;
– opredelitev načinov merjenja učinko-

vitosti komunikacijskih aktivnosti;
– opredelitev projektnega teama;
– stroškovno opredelitev projekta.
II.
Merila, ki bodo upoštevana pri izboru:
a)
– celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– izvedbeni roki,
b) naročnik si zadržuje pravico, da naj-

nižje ponujene cene ne bo imel za najugod-
nejšo.

III.
Informacije so na voljo po objavi javne-

ga razpisa v Uradnem listu RS, na Hidrome-
teorološkem zavodu RS, Vojkova 1b, Ljub-
ljana (tel. 178-4219, Marko Jurgele).

IV. 
Ponudbe s priloženo dokumentacijo mo-

rajo biti obvezno napisane v slovenščini,
vrednosti izražene v slovenski valuti. Pro-
metni davek mora biti prikazan posebej. Po-
nudba mora obvezno vsebovati vse elemen-
te in biti pripravljena v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94). Ponudbi je potrebno obvezno prilo-
žiti:

– sklep o vpisu v sodni register z vsemi
prilogami k sklepu;

– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti;

– izpolnjen in potrjen BON obrazec.
Dokumenti ne smejo biti starejši od treh

mesecev in njihova verodostojnost potrjena
s strani notarja.
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Ponudbi je potrebno še priložiti:
– podatke o strokovni usposobljenosti

ponudnika z navedbo kadrovske zasedbe;
– podatke o referencah na področju iz-

vajanja odnosov z javnostmi in raziskova-
nja;

– podatke o referencah na področju oko-
ljevarstvenega komuniciranja.

V osnovnem ovitku morata biti: sprem-
no pismo s polnim naslovom ponudnika in
v ločenem zapečatenem ovitku priložena
ponudba z označbo “Ne odpiraj – ponud-
ba”, z navedbo, na katero točko razpisa se
ponudba nanaša. Če je dokumentacija v
več ovitkih, morajo biti ti označeni po za-
poredju in njihovo število navedeno v
spremnem dopisu. Nepravilno opremljene
ponudbe glede na določila odredbe in zah-
teve tega javnega razpisa bodo neodprte
vrnjene ponudnikom.

Ponudbe v predpisani obliki se vložijo:
– osebno v sprejemni pisarni Hidrome-

teorološkega zavoda RS, Vojkova 1b (prvo
nadstropje levo);

– pošljejo kot priporočene poštne pošilj-
ke.

Ponudbe je treba oddati v 15 dneh po
objavi javnega razpisa na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Hidrometeorološki zavod Republike Slove-
nije, Vojkova 1b, Ljubljana, za razpisno ko-
misijo.

V.
Javno odpiranje pravočasno prispelih po-

nudb bo tretji delovni dan po poteku roka
dostave ponudb. Odpiranje ponudb bo ob 9.
uri, v sejni sobi Hidrometeorološkega zavo-
da RS, Vojkova 1b, prvo nadstropje levo.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

Ponudniki bodo o izbiri ponudnika ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za okolje in prostor
Hidrometeorološki zavod

Republike Slovenije

Št. 1717/96 Ob-844

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, objavlja v smislu odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz
proračuna (Ur. l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za izbiro dobavitelja terenskih torb
1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-

je, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: terenske torbe, izde-

lane iz usnja, na najbolj izpostavljenih me-
stih ojačane, možnost nošenja čez ramo, ve-
likosti najmanj A4 formata.

3. Orientacijska vrednost: 6,000.000 SIT.
4. Rok dobave: sukcesivno od aprila

1996 oziroma po dogovoru.
5. Dodatne informacije dobite na Zavo-

du za gozdove Slovenije, Večna pot 2, prit-
ličje levo, od objave razpisa dalje, vsak to-
rek in sredo od 8. do 9. ure. Kontaktna ose-
ba je Jurij Beguš, dipl. inž. gozd., tel.
061/123-54-32.

6. Ponudba mora obsegati elemente iz
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
Cena za ponujeno blago mora biti oblikova-

na na plačilo po dobavi, izražena v SIT, fco.
kupec, prometni davek mora biti prikazan
posebej.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta, rok dobave, cena, pla-
čilni pogoji in druge ugodnosti, ki jih nudijo
ponudniki.

8. Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. aprila 1996 do 12. ure, v taj-
ništvo Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Ponudba mora biti zapeča-
tena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za
terenske torbe”. Na ovojnici mora biti napi-
san točen naslov ponudnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo 16. aprila
1996 ob 10. uri, v prostorih Zavoda za goz-
dove, Večna pot 2, Ljubljana. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti predstavniki ponudni-
kov pisna pooblastila za zastopanje. Nepra-
vočasno prispelih in nepravilno opremlje-
nih ponudb komisija ne bo obravnavala in
bodo zavrnjene. Ponudbe brez vzorca ne
bomo upoštevali.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 1717/96 Ob-845

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, objavlja v smislu odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz
proračuna (Ur. l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za izbiro dobavitelja terenskih škornjev

1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-
je, Večna pot 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: terenski gumijasti
škornji, namenjeni gibanju po gozdu.

3. Orientacijska vrednost: 4,900.000 SIT.
4. Rok dobave: maj 1996 oziroma po do-

govoru.
5. Dodatne informacije dobite na Zavo-

du za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
pritličje levo, od objave razpisa dalje, vsak
torek in sredo od 8. do 9. ure. Kontaktna
oseba je Jurij Beguš, dipl. inž. gozd., tel.
061/123-54-32.

6. Ponudba mora obsegati elemente iz
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
Cena za ponujeno blago mora biti oblikova-
na na plačilo po dobavi, izražena v SIT, fco.
kupec, prometni davek mora biti prikazan
posebej.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta, rok dobave, cena, pla-
čilni pogoji in druge ugodnosti, ki jih nudijo
ponudniki.

8. Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. aprila 1996 do 12. ure, v taj-
ništvo Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Ponudba mora biti zapeča-
tena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za
terenske škornje”. Na ovojnici mora biti na-
pisan točen naslov ponudnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo 16. aprila
1996 ob 8.30, v prostorih Zavoda za gozdo-
ve, Večna pot 2, Ljubljana. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti predstavniki ponudni-
kov pisna pooblastila za zastopanje. Nepra-
vočasno prispelih in nepravilno opremlje-
nih ponudb komisija ne bo obravnavala in
bodo zavrnjene. Ponudbe brez vzorca ne
bomo upoštevali.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 0806-1/96-4 Ob-807

Republika Slovenija, Urad varuha člo-
vekovih pravic, objavlja na podlagi zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1994 (Ur. l. RS, št. 26/94), zako-
na o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 1994 (Ur. l. RS, št. 40/95), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala

1. Predmet razpisa je dobava naslednje-
ga pisarniškega materiala:

– mape, papir, beležke, zvezki, kuverte,
obrazci ipd.,

– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji,
– pisala (flomastri, kemični svinčniki,

svinčniki ipd.),
– računalniški material (tonerji, diskete

ipd.),
– koledarji, žigi, vizitke ter drug mate-

rial.
2. Orientacijska vrednost nabavljenega

pisarniškega materiala v letu 1996 znaša
5,000.000 SIT.

3. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdila o registraciji
in referencah ponudnika.

3. Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– dobavne roke za naročen material,
– reference ponudnika,
– jamstvo za kvalitetno ponudbo mate-

riala,
– tehnično in propagandno gradivo za

ponujeni material,
– plačilni pogoji.
4. Merila za izbor najugodnejših ponudb

so predvsem:
– kvaliteta,
– cena,
– dobavni rok in način dobave,
– način in rok plačila.
5. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Urad
varuha človekovih pravic, Slovenska 27,
Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v
zapečatenih kuvertah. Na ovojnici naj bo
označeno: “Ne odpiraj – javni razpis” z oz-
nako ponudnika. Javno odpiranje ponudb
bo 19. aprila 1996 ob 9. uri, v prostorih
Urada varuha človekovih pravic.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 20 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Urad varuha človekovih pravic

Ob-736

Mestna občina Maribor, Heroja Staneta
1, na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
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javni razpis
za oddajo del: pridobitev lokacijske
dokumentacije in izdelava projektne
dokumentacije PGD, PZR in PZI za

izgradnjo lutkovnega gledališča v
Mariboru, izvedba Kare Gambrinus
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Mest-

na uprava, Oddelek za družbene dejavnosti.
2. Uporabnik: Lutkovno gledališče Ma-

ribor.
3. Predmet razpisa in obseg del:
a) izdelava idejnega projekta in projekt-

ne naloge,
b) izdelava projektne dokumentacije

gradbenih, obrtniških in instalacijskih del v
kvaliteti PGD, PZR in PZI, za novogradnjo
in adaptacije, vključno z ureditvijo okolja,
komunalnimi priključki, scensko ter oder-
sko tehniko in notranjo opremo.

Ponudba mora biti razdelana v dveh fa-
zah a) in b).

4. Lokacija: Kare Gambrinus v Mariboru.
5. Orientacijska vrednost del: 15,000.000

SIT.
6. Rok izdelave: 3 mesece od podpisa

pogodbe.
7. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi

pogoji, idejno programsko zasnovo, izdela-
no na arhitekturnem nivoju in ureditveni
načrt, lahko ponudniki dobijo od dneva raz-
pisa do vključno petega dneva po objavi
razpisa, vsak delovnik v prostorih Staninve-
sta Maribor, Grajska ul. 7/II. nadstropje, so-
ba 211, tel. 062/225-011.

Stroški izdelave, priprave, kopiranja in
kompletiranja razpisne dokumentacije bre-
menijo ponudnika in znašajo 15.000 SIT.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo razvidna iz razpisnih pogo-
jev, ki bodo potrjeni sestavni del ponudbe.

9. Rok za oddajo ponudbe je 20 koledar-
skih dni od dneva objave v Uradnem listu
RS, do 14. ure, na naslov razpisovalca Sta-
ninvest Maribor, Grajska ul. 7.

Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo
je potrebno oddati v zapečateni kuverti z
označbo “Ponudba – projekt za Lutkovno
gledališče v Mariboru – Ne odpiraj”.

10. Odpiranje ponudb bo javno tretji de-
lovni dan po preteku roka za oddajo ponudb
v prostorih Mestne občine Maribor, Mestna
uprava, Ul. heroja Staneta 1, ob 10. uri.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

Mestna občina Maribor

Ob-756

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Železniki objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Železniki

1. Župan Občine Železniki objavlja raz-
pis za zbiranje ponudb za pridobitev naju-
godnejših ponudnikov za opravljanje pre-
vozov osnovnošolskih otrok v šolskem letu
1996/97.

2. Seznam razpisanih relacij:

Št. Relacija Št. otrok Št. km Prihod* Odhod**

1. Zabrekve–Selca 10 12 7.45 /
2. Zabrekve–Železniki–Zabrekve 8 44 do 7.00 13.10
3. Kališe–Selca–Železniki–Kališe 4 34 do 7.00 13.10
4. Lajše–Selca–Železniki–Lajše 16 34 do 7.00 13.10
5. Golica–Selca–Železniki–Golica 7 36 do 7.00 13.10
6. Dolenja vas–Selca–Železniki–Dolenja vas 74 48 do 7.00 13.10

do 7.45 12.25
7. Ojstri Vrh, Smoleva–Železniki–Ojstri Vrh 16 26 do 7.00 12.25
8. Martinj Vrh–Železniki–Martinj Vrh 37 44 do 7.00 12.25
9. Potok–Železniki–Potok 15 58 do 7.00 12.25

10. Davča–Železniki–Davča 22 72 do 7.00 12.25
11. Danje–Železniki–Danje 29 76 do 7.00 12.25
12. Zali Log–Železniki 16 14 do 7.45 /
13. Dražgoše–Železniki–Dražgoše 50 28 do 7.00 13.10
14. Prtovč, Podlonk–Železniki–Prtovč 20 36 do 7.00 12.25
15. Javorjev rob–Grapar–OŠ Davča–Javorjev rob 9 40 do 7.55 12.10
16. OŠ Davča–Podgrivar–OŠ Davča 4 20 do 7.55 12.10
17. Dražgoše–Železniki–Šk. Loka–Dražgoše*** 12 92 7.10 13.10

* prihod na končno postajo
** odhod s končne postaje
*** prevoz učencev na OŠ Jela Janežiča Šk. Loka – šola s prilagojenim programom

3. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojim ali najetim vozilom. Svoje
storitve morajo nuditi kvalitetno in v skladu
s cestnoprometno zakonodajo.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika,
– relacijo,
– bruto ceno s prometnim davkom za

prevoženi kilometer,
– reference,
– ugodnosti.
5. Ponudniki, ki bodo sodelovali, naj svo-

jo vlogo, v kateri bodo podani odgovori na
zgoraj navedene zahteve, pošljejo v zaprtih
ovojnicah. Ponudba mora biti obvezno
opremljena z označbo na ovojnici: “Ne od-
piraj, ponudba za prevoze otrok”.

6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Obči-
na Železniki, Trnje 20, 4228 Železniki. Po-
nudbe je potrebno oddati osebno ali poslati
priporočeno po pošti.

7. Izbiro najugodnejših ponudnikov bo
opravila razpisna komisija za prevoze os-
novnošolskih otrok Občine Železniki.

Pridržujemo si pravico spremembe rela-
cij in voznega reda.

8. Odpiranje ponudb bo v torek 16. 4.
1996 ob 8. uri, v veliki sejni sobi Kulturne-
ga doma v Železnikih, Trnje 39.

Ponudniki bodo o izboru pismeno ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb. Vse informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na Osnovni šoli Železniki in
Občini Železniki.

Občina Železniki

Št. 264/96 Ob-777

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izvedbo adaptacije prostorov za
pripravo paranteralnih raztopin in

citostatikov
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana,

Zaloška c. 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za izvajanje:
a) gradbeno-obrtniških del in opreme,

b) elektroinstalacijskih del,
c) strojnoinstalacijskih del.
3. Ponudba je lahko skupna ali ločena po

postavkah a), b) in c) predmeta razpisa.
4. Orientacijska vrednost vseh del:

30,000.000 SIT.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo v Kliničnem centru Ljubljana,
OE Tehnične službe, Zaloška cesta 7 (taj-
ništvo), ob predložitvi petega izvoda virma-
na v vrednosti 5.000 SIT za posamezni del
oziroma v vrednosti 10.000 SIT za kom-
pletno dokumentacijo.

6. Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko do-
bite po tel. 061/312-253 pri Jani Bole, dipl.
inž., KC Ljubljana, OE Tehnične službe.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah na Klinični center Ljublja-
na, OE Tehnične službe, Zaloška cesta 7,
Ljublajna, z oznako “Ne odpiraj! – ponudba
za izvedbo del v lekarni”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
mora biti razvidna firma in sedež ponudni-
ka.

8. Ponudnike se opozarja, da plačilo z
avansom ni mogoče.

9. Ponudba mora vsebovati:
– ponujena izvedba adaptacije s ceno,
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s po-
nudbo,

– podatke o finančnem stanju (BON 1,
BON 2 ali BON 3),

– datum, do katerega velja ponudba.
10. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
11. Merila  za  najugodnejšega  ponud-

nika:
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– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– način plačila,
– dobavni rok.
12. O kraju in času odpiranja ponudb bo-

do ponudniki pismeno obveščeni.
13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni

najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

14. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

Klinični center Ljubljana

Št. 16/96 Ob-806

Krajevna skupnost Benedikt objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo del (Ur. l. RS, št.
28/93) in sklepa sveta Krajevne skupnosti
Benedikt

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo doma

krajevne skupnosti
1. Investitor: Krajevna skupnost Bene-

dikt.
2. Predmet razpisa so dela, ki so v popi-

su del, ki jih je izdelal Urbis, d.o.o. iz Mari-
bora.

3. Razpisna dokumentacija (tender raz-
pisa) je ponudnikom na voljo pet dni od
objave razpisa, vsak dan med 8. in 9. uro, na
sedežu Krajevne skupnosti Benedikt, posa-
meznim interesentom pa jo na željo dosta-
vimo tudi po pošti.

4. Predviden rok pričetka del je 30. maj
1996, končanje v roku, ki bo dogovorjen po
pogodbi o delu.

5. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi razpisa v zapečateni kuverti na na-
slov Krajevna skupnost Benedikt, Benedikt
5, 2234 Benedikt, s pripisom “za razpis del
za izgradnjo doma krajevne skupnosti”.

6. Ponudba je veljavna, če je podana po
tenderju, ki ga je pripravil Urbis, d.o.o. iz
Maribora.

7. Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– prikaz terminskega plana izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Naročnik si pridržuje pravico, da ne

izbere najcenejšega ponudnika.
9. Odpiranje pismenih ponudb bo  pred

komisijo, pri odpiranju ponudb so lahko pri-
sotni predstavniki, ki bodo o času odpiranja
obveščeni.

10. Sklep o izboru izvajalca bo posredo-
van vsem ponudnikom v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Krajevna skupnost Benedikt

Št. 2/96 Ob-808

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Občina Podvelka-Ribnica

javni razpis
za izbiro izvajalca za nabavo in montažo

opreme za Osnovno šolo Lehen na
Pohorju

1. Naročnik: Občina Podvelka-Ribnica.
2. Predmet razpisa: nabava, dobava in

montaža opreme za Osnovno šolo Lehen na
Pohorju.

3. Predviden rok pričetka dobave in mon-
taže opreme je 17. 6. 1996, rok končanja
montaže 17. 7. 1996.

4. Orientacijska vrednost naročila znaša
5,000.000 SIT.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od 3. 4. 1996 dalje v upravnih
prostorih Občine Podvelka-Ribnica. Infor-
macije na tel. 0602/66-046, 66-215.

6. Rok za oddajo ponudb je 18. 4. 1996.
Ponudbe oddajte v vložišču Občine Podvel-
ka-Ribnica, Podvelka 20, do 15. ure. Po-
nudba mora biti zapečatena in označena na
vidnem mestu z napisom “Ne odpiraj – jav-
ni razpis za izbiro izvajalca za nabavo in
montažo opreme za Osnovno šolo Lehen na
Pohorju”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 18. 4. 1996
ob 16. uri, v sejni sobi Občine Podvel-
ka-Ribnica, Podvelka 20. Predstavniki po-
nudnikov morajo predložiti pisno pooblasti-
lo o zastopanju.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa pisno obveščeni najkasneje v roku 7 dni
od dneva odpiranja ponudb.

9. Merila za izbiro ponudnika:
– reference,
– doslednost in točnost pri upoštevanju

rokov dobave in montaže,
– cena,
– garancija za kvaliteto,
– krediti, popusti in druge finančne ugod-

nosti.
Občina Podvelka-Ribnica

Št. 403-123/96-70 Ob-809

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Ptuj, Občinski urad, Mestni
trg 1, Ptuj

javni razpis
za nabavo osebnega avtomobila

1. Naročnik: Mestna občina Ptuj, Občin-
ski urad, Mestni trg 1, Ptuj.

2. Predmet razpisa: osebni avtomobil Re-
nault safrane RXE V6i, z naslednjo opremo:

– ergonomsko oblikovani sedeži,
– računalniško vodene obese,
– barva: kovinsko temno modra, št. bar-

ve 472.
3. Orientacijska vrednost vozila je

6,700.000 SIT.
4. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti ponudnika,
– dokazilo o boniteti (BON 1, BON 2),
– overjeno dokazilo o registraciji,
– vzorec kupoprodajne pogodbe s ponud-

benim predračunom,
– garancijske roke in
– organizacijo servisne službe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– prodaja po sistemu staro za novo,
– cena in plačilni pogoji,
– najkrajši dobavni rok,
– garancija,
– servisna služba.
6. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Mestna občina Ptuj, Občinski urad, Odde-

lek za splošne zadeve, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, do vključno 10. dne po objavi v Urad-
nem listu RS, do 12. ure, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba”.

7. Odpiranje ponudb bo 10. dne po obja-
vi javnega razpisa v Uradnem listu RS, ob
13. uri, v prostorih Občinskega urada Mest-
ne občine Ptuj.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri po-
nudnika v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije na Oddelku za splošne zadeve Ob-
činskega urada Mestne občine Ptuj, tel.
062/771-146, int. 705.

Mestna občina Ptuj

Št. 01 322-1/96 Ob-870

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju 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 postopku za izvajanje jav-
nega 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 Loški Potok v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Kočevje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah Občine Loški Potok v

letu 1996
1. Naročnik: Občina Loški Potok.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na sedežu občine in na Zavodu za
gozdove Slovenije, OE Kočevje, Rožna ul.
39, odsek za gozdne prometnice in tehnolo-
gijo dela (Alojz Zavolovšek).

3. Predmet razpisa:
– tekoča in periodična vzdrževalna dela

(strojno in ročno vzdrževanje vozišča; čiš-
čenje prepustov, dražnikov in brežin; naba-
va, nakladanje, prevoz in razgrinjanje na-
sipnega materiala; profiliranje vozišča; na-
bava in vgrajevanje dražnikov ter cevnih
prepustov),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje sne-
ga in posipavanje vozišča z drobirjem).

4. Orinentacijska vrednost razpisanih
del: 1,700.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, pristojbi-
ne, lastna sredstva...). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je konec leta 1996. Dela se izvajajo po
letnem programu del.

6. Merila za izbiro ponudnika
Reference za področje in obseg razpisa-

nih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijski roki, kakor tudi druge mo-
rebitne ugodnosti.

7. Ponudbe
Ponudbe za javni razpis predložite v 20

dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Loški Potok, v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
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izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah Občine Loški Potok” in imenom ter
naslovom ponudnika.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pismeno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Loški Potok

Št. 4/95 Ob-859

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančiče-
va 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo

opreme za Prehodni mladinski dom,
Jarška 36, Ljubljana

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
dobavo in montažo opreme za Prehodni mla-
dinski dom, Jarška 36, Ljubljana.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoje privolenje, da bodo, če bodo
izbrani kot najugodnejši ponudniki za izva-
janje del, sklenili za njihovo izvedbo po-
godbo v načelu “funkcionalni ključ v roke”.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po ob-
javi, med 9. in 12. uro, na LIZ-inženiringu,
Ljubljana, Vurnikova 2, pri Majdi Kram-
pelj.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 45.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun:
50100-601-11966.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženi-
ringu, podjetje za pripravo in izvedbo inve-
sticij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/133-62-52, fax. 061/319-245.

4. Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.

5. Rok: 30 dni od podpisa pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno do

15. 4. 1996 do 10. ure, na naslov LIZ-inže-
niring, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba – Ne odpiraj – Prehodni
mladinski dom”.

8. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, Ljubljana, dne 15. 4. 1996 ob 10. uri.

9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-860

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Onkološki inštitut Ljubljana
objavlja

javni razpis
za oddajo del za ureditev prostorov

Registra raka v “B” objektu
Onkološkega inštituta Ljubljana,

Zaloška cesta 5, Ljubljana
I. Splošni podatki

1. Predmet razpisa so gradbeno-obrtniš-
ka dela ter dobava in montaža opreme za
ureditev prostorov Registra raka.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 14,000.000 SIT.

3. Lokacija del: Zaloška cesta 5, Ljub-
ljana.

4. Predvideni rok pričetka del je 22. 4.
1996, rok končanja gradbeno-obrtniških del
je 6. 5. 1996, rok dobave in montaže opre-
me pa 13. 5. 1996.

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudbe morajo vsebovati elemente

in biti pripravljene v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) in drugi-
mi predpisi.

2. Ponudbe mora vsebovati osnutek po-
godbe. Ponudniki z izročitvijo ponudb na
osnovi tega povabila pristanejo na razpisne
pogoje in se strinjajo, da bodo kot najugod-
nejši ponudnik izbrani za izvajanje ponuje-
nih del, sklenili pogodbo za izvajanje del po
sistemu “ključ v roke”.

3. Ponudbi naj bo priložen tudi termin-
ski plan po koledarskih dnevih za predvi-
deni termin. Pogodbena kazen je 5.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za vsak dan za-
mude.

4. Ponudba mora vsebovati podatke o bo-
niteti ponudnikov.

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Onkološkem inštitutu Ljub-
ljana, Zaloška 2, z dokazilom o vplačilu
30.000 SIT (vplačanih pri blagajni OI ali
nakazanih na ŽR št. 50103-603-45793).

III. Končna določila
1. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– kvaliteta ponujene opreme,
– plačilni pogoji,
– reference,
– garancija,
– rok izvedbe,
– druge ponujene ugodnosti.
2. Rok za oddajo ponudbe

Ponudbe oddajte v roku 15 dni od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, v tajniš-
tvu direktorja za finance in administracijo
Onkološkega inštituta Ljubljana, v zapeča-
teni kuverti z oznako “Ne odpiraj – B/Regi-
ster raka”.

3. Odpiranje ponudb bo v torek 16. 4.
1996 ob 10. uri, v veliki sejni sobi stavbe C,
Ljubljana, Zaloška cesta 2.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

5. Vse podrobnejše informacije dobite
pri inž. Vrečar Francu, tel. 132-00-68, od
ponedeljka 1. 4. 1996 do srede 3. 4. 1996,
od 7. do 9. ure.

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 2/96 Ob-861

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Žalec, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca

investicijsko-vzdrževalnih del na
objektih osnovnošolskih zavodov

1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa:
a) popravilo oken na osnovnih šolah Pre-

bold, Petrovče, Šempeter, Tabor, Galicija in
Gomilsko – orientacijska vrednost del zna-
ša 5,000.000 SIT,

b) popravilo strehe na osnovni šoli Vran-
sko in Prebold – orientacijska vrednost del
znaša 2,500.000 SIT,

c) adaptacija kotlarne v Osnovni šoli
Braslovče – orientacijska vrednost del zna-
ša 2,000.000 SIT.

3. Rok izvedbe: julij–avgust 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– strokovnost,
– reference.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 10. ure,
v prostorih Zavoda za izvajanje spremlje-
valnih dejavnosti, Ul. Ivanke Uranjek 2, Ža-
lec, proti predložitvi plačila 5.000 SIT na
ŽR 50750-603-36381, za vsako razpisno po-
stavko.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage pri Slavku Ambrušu, tel.
063/715-690 ali 711-257.

6. Pisne ponudbe predložite v zaprti ku-
verti do vključno 22. aprila 1996 do 10. ure,
na naslov: Občina Žalec, Oddelek za gospo-
darske in negospodarske dejavnosti, Ul. Sa-
vinjske čete 5, Žalec, z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za investicijsko vzdrževanje/96
na osnovnih šolah”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 22. aprila
1996 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Žalec,
št. 11/I.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najkasneje 30 dni po odpiranju
ponudb.

9. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
izvajalca za posamezno razpisno postavko
in osnovno šolo. Prav tako si pridržuje pra-
vico, da ob morebitnem pomanjkanju sred-
stev, z izbranim ponudnikom ne sklene po-
godbe.

Št. 2/96 Ob-862

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Žalec, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, objavlja

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije za

sanacijo strehe na Osnovni šoli Peter
Šprajc-Jur Žalec

1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: izdelava projektne

dokumentacije za sanacijo strehe na Os-
novni  šoli  Peter  Šprajc-Jur  Žalec,  ki
obsega:
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– projekt za izvedbo – PZI,
– projekt za pridobitev gradbenega do-

voljenja – PGD.
Projektna dokumentacija mora omogo-

čati fazno sanacijo strehe.
3. Merila za izbiro ponudnika:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del,
– kompletnost ponujenih del,
– reference ponudnika.
4. Obstoječo dokumentacijo zgradbe in

objekt si lahko ponudniki ogledajo po ob-
javi v Uradnem listu RS, na Osnovni šoli
Peter Šprajc-Jur Žalec, vsak delovni dan
šole, od 9. do 11. ure, pri Adiju Vidma-
jerju.

5. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo predložite v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za sanacijo strehe
na Osnovni šoli Žalec” do vključno 22.
aprila 1996 do 11. ure, na naslov: Občina
Žalec, Oddelek za gospodarske in negos-
podarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5,
Žalec.

6. Javno odpiranje ponudb bo 22. aprila
1996, v sejni sobi Občine Žalec, ob 12. uri.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo
ponudb.

Št. 2/96 Ob-863

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Žalec, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, objavlja

javni razpis
za oddajo del in izbor izvajalca za

rekonstrukcijo dela pritličja in
izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Nada

Cilenšek Griže
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija dela

pritličja in izgradnja prizidka k Osnovni šo-
li Nada Cilenšek Griže.

3. Orientacijska vrednost del je
22,000.000 SIT.

4. Predviden začetek del je 1. 7. 1996,
rok za dokončanje del je 1. 9. 1996.

5. Merila za izbiro ponudnika:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del,
– kompletnost ponujenih del,
– reference ponudnika.
Vrednost del nad 13,000.000 SIT brezo-

brestno kreditira izvajalec.
6. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki drugi dan po objavi v Urad-
nem listu RS, na Osnovni šoli Nada Cilen-
šek Griže, vsak delovni dan šole, od 9. do
11. ure, ob dokazilu predložitve plačila
15.000 SIT na ŽR 50750-603-36035.

Ponudniki lahko dobijo dodatne razlage
in informacije pri Francu Žagarju.

7. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo predložite v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za Osnovno šolo
Griže” do vključno 6. maja 1996 do 10. ure,
na naslov: Občina Žalec, Oddelek za gospo-
darske in negospodarske dejavnosti, Ul. Sa-
vinjske čete 5, Žalec.

8. Javno odpiranje ponudb bo 6. maja
1996, v sejni sobi Občine Žalec, ob 11. uri.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo
ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev, z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Občina Žalec

Št. 8-2545 Ob-864

Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota
Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7a, ob-
javlja 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)

javni razpis
brez omejitev za izvedbo gradbenih ter
montažnih del pri izgradnji krajevnega

in razvodnega telekomunikacijskega
omrežja ATC Žužemberk II. faza

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7a.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za iz-
vedbo gradbenih ter montažnih del z dobavo
montažnega materiala (brez tk kablov) pri iz-
gradnji krajevnega in razvodnega telekomu-
nikacijskega omrežja na območju ATC Žu-
žemberk – II. faza (naselja: Veliko Lipje, Ma-
lo Lipje, Gradenc, Pleševica in Drašča vas).

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, 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 do-
kumentacijo dobijo interesenti pri Možina
Marjanu, el. inž. in pri Romanu Gabrijelu,
dipl. inž. el., v sobah 81 in 76 oziroma po
tel. 068/323-750 in 068/321-750.

4. Naziv objekta: krajevno in razvodno tele-
komunikacijsko omrežje Žužemberk – II. faza.

5. Orientacijska vrednost del: 17,000.000
SIT.

6. Predvideni roki:
za začetek del 15. 5. 1996,
za konec del 30. 8. 1996.
7. Merila za izbor ponudbe so razvidna

iz razpisne tehnične dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-

nomsko komercialno in pravno.
8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe

morajo prispeti do 12. ure, na naslov Tele-
kom Slovenije, Poslovna enota Novo me-
sto, 8000 Novo mesto, Novi trg 7a, soba 90
(tajništvo PE), trideseti dan po objavi v
Uradnem listu RS. Prvi dan roka se prične
šesti naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS. Priporočene pošiljke, ki bodo pra-
vočasno oddane in bodo prispele po nave-
denem terminu, se štejejo kot prepozne.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
za KTO Žužemberk II. faza”.

Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo 30. 4. 1996 ob
13. uri, v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 76.

Telekom Slovenije, p.o.
Poslovna enota Novo mesto

Št. 35300-8/94-4 Ob-865

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj

javni razpis
za obnovo poškodb na mestnih in

lokalnih cestah v Mestni občini Kranj
1. Investitor: Mestna občina Kranj.
2. Predmet razpisa: obnova poškodb na

mestnih in lokalnih cestah v Mestni občini
Kranj.

3. Orientacijska vrednost del je ca.
20,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe, zaključek del 60 koledar-
skih dni.

5. Dokumentacija: popis del z lokacijo
poškodovanih odsekov cest.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-

jev.
7. Interesenti razpisno dokumentacijo

dobijo v prostorih Mestne občine Kranj, so-
ba 192, od 8. do 12. ure, pri Radu Pečarju.

8. Interesenti morajo oddati ponudbe do
12. ure petnajstega dne po objavi tega raz-
pisa, na naslov: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, v sobi 215/II. Po-
nudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za obnovo
poškodovanih cest”.

9. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri, v prostorih Mestne občine Kranj,
soba 129/II.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 30 dneh po
odpiranju ponudb.

Mestna občina Kranj

Ob-866

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica,
Kidričeva 15, Ilirska Bistrica, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajanje javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del na objektu: prizidek Doma

starejših občanov Ilirska Bistrica
1. Splošni podatki
Investitor: Dom starejših občanov Ilir-

ska Bistrica, Ilirska Bistrica, Kidričeva 15.
Predmet razpisa: gradbena, obrtniška in

instalacijska dela.
Lokacija: Ilirska Bistrica – mesto.
Predvidena vrednost: 85,000.000 SIT.
Orientacijski rok izvedbe: od maja do

oktobra 1996.
2. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na zgoraj omenjenem naslovu
ob predložitvi potrdila o plačilu 15.000 SIT
na žiro račun 52210-603-30965, dne 9. 4.
1996 od 10. do 12. ure.

3. Dostava ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na na-

slov: Dom starejših občanov Ilirska Bistri-
ca, Kidričeva 15, Ilirska Bistrica, z oznako:
“Ne odpiraj – ponudba za prizidek DSO
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Ilirska Bistrica” do 6. 5. 1996, in sicer do
12. ure, v upravne prostore na Kidričevi 15,
kjer bo istega dne ob 13. uri javno komisij-
sko odpiranje ponudb.

4. Merila za izbor so: ponujena cena, pla-
čilni in kreditni pogoji, rok izvedbe s ter-
minskim planom, reference pri sorodnih de-
lih, dodatne ugodnosti. Podrobno so kriteri-
ji določeni v razpisnih pogojih.

5. Investitor si pridržuje pravico, da:
– prekvalificira cilj razpisa v informa-

tivni namen,
– podaljša rok za podpis pogodbe o iz-

vedbi del oziroma spremeni rok izvedbe del,
– odda v izvedbo dela po posameznih

delih različnim ponudnikom.
6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v

14 dneh po odpiranju ponudb.
Dom starejših občanov

Ilirska Bistrica

Ob-867

Mestna občina Koper objavlja 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 izvajalca za
izdelavo letnih uniform za komunalne

redarje
1. Naročnik je Mestna občina Koper,

Verdijeva ul. 10, Koper.
2. Predmet razpisa: izdelava 24 komple-

tov letnih uniform za komunalne redarje.
3. Informacije v zvezi z razpisom so na

voljo v Mestni občini Koper, pri Samostojni
službi za komunalni nadzor, tel.
066/466-292.

4. Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da zagotovi ustrezno kvaliteto izdel-
kov in storitev,

– da v roku, predvidoma do začetka ma-
ja 1996, dobavi naročeno blago,

– da zagotovi dobave enakega blaga za
kasnejše letne obnove uniform,

– da za izdelke nudi ustrezen garancijski
rok,

– ugodne cene.
5. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo imel

najboljše reference, ponudil najugodnejše
cene ter druge posebne ugodnosti.

6. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov Mestna občina Koper, Verdi-
jeva ul. 10, 6000 Koper, z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba: uniforme”, v 8 dneh od obja-
ve razpisa.

7. Stroške priprave ponudbe nosijo po-
nudniki sami.

8. Javno odpiranje ponudb bo peti de-
lovni dan po preteku roka za sprejem po-
nudb na sedežu Mestne občine Koper, Ver-
dijeva 10/I, ob 9. uri.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa sez-
nanjeni v 15 dneh.

Mestna občina Koper

Št. 30/96 Ob-868

Na podlagi 53. in 55. člena zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84),
pravilnika o načinu in postopku oddaje gra-
ditve in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Dom upokojencev
in oskrbovancev Impoljca objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških

in instalacijskih del za adaptacijo
graščine v sklopu Doma Impoljca

Sevnica
1. Naročnik: Dom upokojencev in oskr-

bovancev Impoljca, Arto 13, Sevnica.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

adaptacijo objekta graščine v sklopu DUO
Impoljca.

Orientacijska vrednost je 70,000.000
SIT.

3. Lokacija objekta: DUO Impoljca, Ar-
to 13, Sevnica.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo po predhodnem dogovoru v
roku 7 dni od razpisa na naslovu Dom upo-
kojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto
13, Sevnica.

Na istem naslovu bo v tem času na vpo-
gled tudi projektna dokumentacija.

Za dvig dokumentacije je potrebno pla-
čilo nepovratnih sredstev v višini 30.000
SIT na ŽR št. 51610-603-30554.

Eventualna kopiranja tehnične dokumen-
tacije se zaračunajo po dejanskih stroških.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som dobijo ponudniki na CRT, d.o.o., Tr-
bovlje, Center za razvoj Trbovlje, Cesta
Tončke Čeč 90, Trbovlje (tel. 0601/27-350).

Razpisana dela se bodo izvajala izključ-
no po projektni dokumentaciji.

5. Roki: predvideni rok začetka gradnje
je maj 1996.

6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
glede na razpoložljiva sredstva, ali odstopi-
ti od oddaje del po tem razpisu, ne glede na
razloge. V obeh primerih ponudnik nima
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– potrdilo o registraciji,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo vo-

dili gradnjo, z navedbo izobrazbe in drugih
podatkov,

– poimenski spisek izvajalcev in podiz-
vajalcev z navedbo njihovega procenta ude-
ležbe pri gradnji (s potrdili o registraciji) ter
njihove reference; investitor si pri tem pri-
držuje pravico, da za določena dela sam
izbere izvajalce – kooperante,

– seznam referenc na podobnih objektih,
– operativni terminski plan izvajanja del,
– garancijo za gradbenokonstrukcijski

del: rok,
– navedbo oblike garancije za izvedbo

ponujenega posla (rok, kvaliteta),
– načrt organizacije gradbišča,
– potrjene obrazce BON 1, BON 2 ozi-

roma BON 3,
– akceptni nalog v višini 10% ponudbe-

ne cene kot garancijo za resnost ponudbe.
8. Izjave:

– da so cene fiksne za čas izvedbe 6
mesecev od pričetka del,

– da je ponudnik pripravljen izvesti po-
nudbena dela po sistemu funkcionalni ključ
v roke,

– da je ponudnik seznanjen s terminski-
mi, geološkimi razmerami in z obsegom del,
ter da jih je sposoben izvesti v navedenih
terminih,

– da je ponudnik seznanjen s tehnično
dokumentacijo in da z njo soglaša,

– da ponudnik prevzame operativno
koordinacijo izvajanja del na objektu tudi z
izvajalci – kooperanti, ki jih izbere investi-
tor neposredno,

– da je ponudnik pripravljen posel izve-
sti  po  potrjenem  terminskem  planu  s
plačili  v  višini  do  40%  pogodbenih  del
po dinamiki  financiranja  Ministrstva  za
delo,

– izjavo, da je eventualna dodatno naro-
čena dela do 20% pogodbenega zneska pri-
pravljen kreditirati minimalno na rok 6 let,
z obrestno mero do 9% letno.

9. Cena po strukturi del iz popisov
Rekapitulacijo cen za vsako vrsto del

ločeno po vrstah del.
Cenik za nepredvidena ali dodatna dela,

ki niso zajeta v popisu.
Cenik režijskih del.
Kalkulacijske osnove oziroma elemente

cene.
Baza cen 30. 5. 1996.
Opcija ponudbe: 30. 5. 1996.
10. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena, način plačila in fik-

snost cene, možnost kreditiranja,
– kompletnost ponudbe in reference na

podobnih objektih,
– garancija za opravljena dela,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe.
Osnova je nespremenjen popis iz tehnič-

ne dokumentacije.
Upoštevane bodo le popolne ponudbe z

vsemi zahtevanimi podatki in izjavami.
Prepozno prispele ponudbe bodo vrnje-

ne neodprte.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejše ponudbe, ter da z najugod-
nejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, ne
glede na razloge.

11. Ponudnikom bo pred oddajo del do-
stavljen osnutek pogodbe, ki ga bodo pod-
pisali kot sestavni dokument svoje ponud-
be.

12. Ponudniki morajo dostaviti ponud-
be v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj!
– Ponudba za adaptacijo graščine v DUO
Impoljca”,  na  naslov:  Dom  upokojencev
in oskrbovancev  Impoljca,  Arto  13,  Sev-
nica.

13. Rok za oddajo ponudb je 22. 4. 1996
do 10. ure.

14. Odpiranje ponudb bo 22. 4. 1996 ob
10.30, na sedežu DUO Impoljca. Ponudni-
ki, ki bodo sodelovali pri odpiranju ponudb,
morajo pred odpiranjem predložiti pisna
pooblastila.

15. O izboru bodo ponudniki pisno sez-
nanjeni najkasneje v roku 20 dni po odpira-
nju ponudb.

Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca
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Št. 351-4/96 Ob-879

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (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) ter odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94),
Občina Hrastnik kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: dozidava

Vzgojnovarstvenega zavoda Hrastnik –
Rudnik

A. Splošni podatki
1. Investitor: Občina Hrastnik, Pot Vitka

Pavliča 5, Hrastnik.
2. Projektantska organizacija: Arkus,

d.o.o., Projektiranje, svetovanje in storitve,
Narof 36, Izlake.

3. Predmet natečaja in obseg del: dozi-
dava VVZ Hrastnik – Rudnik. Obseg del je
razviden iz projektne dokumentacije in po-
pisa del, ki je na razpolago na Direkciji za
prostor, okolje in javne komunalne službe
Občine Hrastnik.

4. Lokacija: na zemljišču parc. št. 74,
75, k. o. Hrastnik – mesto.

5. Predvidena vrednost: orientacijska
vrednost razpisanih del znaša 7,500.000
SIT.

6. Roki: predviden začetek del je 15. 4.
1996, rok za dokončanje pa je predvidoma
15. 6. 1996.

B. Razpisni pogoji
1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega jav-

nega razpisa, morajo ponudbi priložiti na-
slednje dokumente:

a) registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela ter obrazce BON 1 in
BON 2,

b) reference,
c) podatke o kadrih, ki so strokovno us-

posobljeni za vodenje razpisanih del,
d) dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
e) predlog pogodbe,
f) odločbo za gospodarske zadeve pri-

stojnega upravnega organa ali upravne eno-
te, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti.

2. Ponudbo v ovojnici z oznako: “Ne od-
piraj! Ponudba za dozidavo VVZ Hrastnik –
Rudnik” je potrebno dostaviti v vložišče
Uprave Občine Hrastnik, 10. 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 najugodnejše-
ga ponudnika bo vse udeležence javnega
razpisa komisija obvestila najkasneje v 15
dneh po odpiranju ponudb.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev iz točke B/1 te-
ga razpisa,

– ponudbena cena,
– fiksnost cene,
– finančni pogoji (možnost kredita, od-

log plačila, gradnja po sistemu “ključ v ro-
ke”...),

– rok izvedbe,
– garancijski rok.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in

ostale informacije v zvezi z razpisom so

kandidatom na voljo na Direkciji za pro-
stor, okolje in javne službe Občine Hrast-
nik, tel. 0601/43-600, ob predložitvi doka-
zila o vplačilu 30.000 SIT na ŽR
52710-840-034-6121 – Prihodki občinskih
organov in uprave.

Občina Hrastnik
Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe

Ob-880

Na podlagi 40. člena in 91. člena zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in navodila o izvrševa-
nju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

vzdrževalna dela v skladišču Gradac
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču Gradac:
– prekritje strehe skladišča.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo v tajništvu Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VIII, do vključno 9. 4. 1996
do 14. ure.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 20.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.

5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisa-
nimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za bla-
govne rezerve (fax 061/1683-167) do 15. 4.
1996, bo razpisovalec pisno odgovoril do
18. 4. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 20 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Gradac pri Metliki.

8. Predviden pričetek del je druga polo-
vica maja, zaključek konec junija 1996.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – Gradac – Ne odpiraj!”
morajo ponudniki oddati s priporočeno pošt-
no pošiljko na naslov Zavoda RS za blagov-
ne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana.
Veljaven je poštni žig do 29. 4. 1996 do 24.
ure.

Ponudbe oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v torek 7. 5.
1996 ob 10. uri, na sedežu Zavoda Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Ljublja-
na, Dunajska 106/VIII.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno
14. 5. 1996.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Ob-881

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in navodila o izvrševanju proraču-
na (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževalna dela v skladišču Zalog
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču Zalog:
– prekritje streh dveh skladiščnih hal.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII, do vključno 9. 4. 1996 do 14. ure.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 50.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.

5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisa-
nimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za bla-
govne rezerve (fax 061/1683-167) do 15. 4.
1996, bo razpisovalec pisno odgovoril do
18. 4. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 60 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Zalog pri Ljubljani.

8. Predviden pričetek del je druga polo-
vica junija, zaključek konec julija 1996.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – Zalog – Ne odpiraj!”
morajo ponudniki oddati s priporočeno pošt-
no pošiljko na naslov Zavoda RS za blagov-
ne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana.
Veljaven je poštni žig do 29. 4. 1996 do 24.
ure. Ponudbe oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v torek 9. 5.
1996 ob 10. uri, na sedežu Zavoda Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Ljublja-
na, Dunajska 106/VIII.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno 14.
5. 1996.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
od odpiranja ponudb izločila.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 008-901/95-91001 Ob-869

Občina Slovenske Konjice na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za ureditev (tlakovanje) parterne

površine ulice Stari trg v Slovenskih
Konjicah
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1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, Slovenske Konjice.

2. Predmet razpisa: ureditev (tlakovanje)
parterne površine ulice Stari trg v Sloven-
skih Konjicah.

3. Okvirna vrednost del 9,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo lahko zain-

teresirani dvignejo v Arhitekturnem studiju
Schlaus, Stari trg 15, Slovenske Konjice
(063-754-350). Dvig razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT in se plača na ŽR
50720-601-86980 Arhitekturni studio
Schlaus.

5. Predviden rok pričetka del je v sredini
aprila 1996, rok končanja v maju 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca del:

– potrdilo o registraciji podjetja,
– plačilni pogoji,
– rok,
– reference za v razpisu opisane objekte.
7. Rok za dostavo ponudbe je 10 dni po

objavi razpisa do 9. ure, in sicer na naslov:
Občina Slovenske Konjice, (v tajništvo) Sta-
ri trg 29, Slovenske Konjice, s pripisom
“Ne odpiraj - razpis za tlakovanje”.

8. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 9.15
v sejni sobi Občine Slovenske Konjice, Sta-
ri trg 29.

O izboru bodo kandidati obveščeni v ro-
ku 7 dni.

Občina Slovenske Konjice

Št. 110-1/95 Ob-876A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Sanacija mostu čez

Babniščico v Mednem na M 1, odsek
212 km 4.350 do km 4.375

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 1. do 4. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Brane Batistič dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 4. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija mo-
stu čez Babniščico v Mednem.” – B.B.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 4. 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-876B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),

odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del:
1. Projekt  obnove  regionalne  ceste

Podgrad – Ilirska Bistrica
Orientacijska vrednost del znaša

3,000.000 SIT.
2. Projekt PZI obnove vozišča na R

381 skozi Ilirsko Bistrico
Orientacijska vrednost del znaša

1,500.000 SIT.
3. Projekt  obnove  vozišča  na  R 313

Prem – Obrov
Orientacijska vrednost del znaša

3,000.000 SIT.
4. Projekt preplastitve vozišča R 308

Črni vrh – Col
Orientacijska vrednost del znaša

4,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 1. do 4. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Ladi Wohinz, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo  za  javni  razpis  predložite
do vključno  10.  4.  1996  do  8.30  v
vložišče Direkcije  Republike  Slovenije
za  ceste, Dunajska  48,  soba  št.  207/II,
Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:”

1. Projekt obnove regionalne ceste Pod-
grad – Ilirska Bistrica.” – L.W.

2. Projekt obnove vozišča na R 381 sko-
zi Ilirsko Bistrico.” – L.W.

3. Projekt obnove vozišča na R 313 Prem
– Obrov.” – L.W.

4. Projekt preplastitve vozišča na R 308
Črni vrh – Col.” – L.W.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 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-876C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projekt modernizacije

regionalne ceste R 336/1124 Jurklošter –
Dežno

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-

ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Karmen Dešman,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 4. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Projekt mo-
dernizacije ceste Jurklošter-Dežno.” – K.D.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-876Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Sanacija mostu čez

Drtijščico na cesti R 336 Drtija–Izlake,
odsek 1217 v km 3.920

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Sašo Pirc, gr. teh.
(tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 4. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija mo-
stu čez Drtijščico.” – S.P.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 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-876D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
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javni razpis
za oddajo del:
1. PGD,  PZI  rekonstrukcija  križišča

na M 10-5 v Ajdovščini
Orientacijska vrednost del znaša

3,000.000 SIT.
2. Projekt PZI obnove ceste na M

10-10/1005 skozi Kobarid
Orientacijska vrednost del znaša

1,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Ladi Wohinz, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 4. 1996 do 12.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:”

1. PGD, PZI rekonstrukcije križišča na
M 10-5 v Ajdovščini.” – L.W.

2. PZI obnove ceste na M 10-10 skozi
Kobarid.” – L.W.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 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-876E

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: PGD/PZI, rekonstrukcije
mag. ceste M 10/300 Brezovica–Vrhnika

od km 0.180 do 1.380
Orientacijska vrednost del znaša

3,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Lidija Rožen, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 4. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “PGD/PZI
Brezovica-Vrhnika.”L.R.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 4. 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-876F

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projekt PGD/PZI

nadhoda za pešce na Iztokovi ulici čez
zahodno obvoznico Maribora ob

Koroškem mostu na M 3/245
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Miro Vrbek, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
1,900.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 4. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “PGD/PZI
nadvoza za pešce čez zahodno obvoznico
ob Koroškem mostu.” – M.V.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-876G

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Vegetativna zaščita brežin R-309

Mostičje–Kubed
Orientacijska vrednost del znaša

5,500.000 SIT.
2. Protierozijska zaščita skalnega po-

bočja na R 336, Rimske Toplice – Jurklo-
šter

Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Franc Šubic, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 4. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:”

1. Vegetacijska zaščita Mostičje-Ku-
bed.” – F.Š.

“2. Protierozijska zaščita skalnega po-
bočja Rimske Toplice.” – F.Š.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 4. 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-876H

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Premoženjsko pravna ureditev že

rekonstruiranega odseka ceste M
10-1/315 Lenart-Gornja Radgona v k.o.
Plitvički vrh, k.o. Hercegovšak, k.o. Pli-
tvica, k.o. sp. Ščavnica in k.o. Lomanoše

Orientacijska vrednost del znaša
5,520.000 SIT.

2. Reševanje tekočih urgentnih in zao-
stalih premoženjskopravnih zadev za po-
trebe gradenj in rekonstrukcij M in R
cest na področju občin (Celje, Žalec, Mo-
zirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Vojnik,
Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju), Re-
publike Slovenije.

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

3. Dokončna premoženjsko pravna
ureditev že rekonstruiranega odseka M
10-1/314 Počehova – Lenart

Orientacijska vrednost del 3,120.000
SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Katarina Zupančič
(tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 4. 1996 do 12.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “

1.”Premoženjsko pravna ureditev Le-
nart-Gornja Radgona.” – K.Z.

2.”Reševanje tekočih urgentnih prem.
pravnih zadev.” – K.Z.

3.”Dokončna prem. pravna ureditev Po-
čehova-Lenart.” – K.Z.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 4. 1996
ob 13. uri v prostorih Direkcije Republike
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Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-876I

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Obnova vertikalne

signalizacije na cesti M 11, odseki 352,
362, 351

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Aleš Merkun, gr.
teh. (tel. 061/316-273).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 4. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Obnova ver-
tikalne signalizacije na cesti M 11, odseki
352, 362, 351”-A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 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-876J

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava projekta PZI za

obnovo ceste R 365/1348 Grm–
Radohova vas-Bič

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Slava Veršič, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 4. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava
projekta PZI Grm-Radohova vas-Bič.” –
S.V.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-876K

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del:
1. Izdelava projekta PZI za rekon-

strukcijo regionalne ceste R 319/1111 Go-
renja vas – Trebija

Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.

2. Izdelava projekta PZI predlog za
obnovo vozišča na M 1/368 skozi Jesenice

Orientacijska vrednost del znaša
1,800.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Sašo Kovačič, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 4. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

“1. Izdelava projekta PZI Gorenja
vas-Trebija.” – S.K.

“2. Izdelava projekta PZI skozi Jeseni-
ce.” – S.K.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 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-876L

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Sanacija viadukta čez
Javniški graben na cesti M 3, odsek

244 km 3.500

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Boris Tekavec,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
47,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 4. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija via-
dukta čez Javniški graben.” – B.T.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 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-876M

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Dokončanje del na R 314

odsek od km 4.200 do km 8.800
Selca–Praprotno

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Janez Gorenc, dipl.
inž. teh. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
180,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 4. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Dokončanje
del na R 314/1076 Selca–Praprotno.” – J.G.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-876N

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
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ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Obnova regionalne ceste

R 333 Križaj–Cerklje
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Tibor Praprotnik,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
23,250.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 4. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Obnova re-
gionalne ceste R 333 Križaj–Cerklje.” – T.P.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-876O

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Semaforizacija križišča v

Tolminu
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Zdenko Podreka,
inž. (tel. 061/316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 4. 1996 do 12.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Semaforiza-
cija križišča v Tolminu.”-Z.P.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 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-876P

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),

odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Sanacija močno poškodovanih od-

sekov M in R cest na področju CP Ljub-
ljana

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

2. Sanacija močno poškodovanih od-
sekov M in R cest na področju CP Kranj

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

3. Sanacija močno poškodovanih od-
sekov M in R cest na področju CP Celje

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

4. Sanacija močno poškodovanih od-
sekov M in R cest na področju CP Ptuj

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

5. Sanacija močno poškodovanih od-
sekov M in R cest na področju CP Koper

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

6. Sanacija močno poškodovanih od-
sekov M in R cest na področju CP Nova
Gorica

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

7. Sanacija močno poškodovanih od-
sekov M in R cest na področju CP Novo
mesto

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

8. Sanacija močno poškodovanih od-
sekov M in R cest na področju CP Mari-
bor

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

9. Sanacija močno poškodovanih od-
sekov M in R cest na področju CP Mur-
ska Sobota

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Ivan Logonder,
dipl. inž. (tel. 1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 4. 1996 do 13.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

“1. Sanacija poškodovanih odsekov CP
Ljubljana.”-I.L.

“2. Sanacija poškodovanih odsekov CP
Kranj.”-I.L.

“3. Sanacija poškodovanih odsekov CP
Celje.”-I.L.

“4. Sanacija poškodovanih odsekov CP
Ptuj.”-I.L.

“5. Sanacija poškodovanih odsekov CP
Koper.”-I.L.

“6. Sanacija poškodovanih odsekov CP
Nova Gorica.”-I.L.

“7. Sanacija poškodovanih odsekov CP
Novo mesto”.-I.L.

“8. Sanacija poškodovanih odsekov CP
Maribor.”-I.L.

“9. Sanacija poškodovanih odsekov CP
Murska Sobota.”-I.L.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1996 ob
14. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju pondub.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Ob-854

Telekom Slovenije, Ljubljana, Cigaleto-
va 15, razpisuje na podlagi odredbe o pogo-
jih in načinu javnega razpisa

javni razpis
za adaptacijo prostorov Telekom-a ob

Jadranski ulici v Mariboru
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Ljubljana, Cigaletova ul. 15.
2. Predmet razpisa: adaptacija pisarniš-

kih ter skladiščnih prostorov na Jadranski
ulici v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost: 40 mio SIT.
4. Predviden rok izvajanja del: predvi-

den rok izvajanja del je 2,5 meseca od uved-
be izvajalca v delo, začenši aprila 1996.

5. Plačilni pogoji:
– avansa ni,
– dela se obračunavajo po mesečnih si-

tuacijah, rok plačila je 90 dni od izstavitve
situacije,

– v primeru predčasnega plačila se pri-
čakuje finančni popust v višini najmanj 2%
mesečno,

– zadnjih 10% pogodbene vrednosti se
plača po primopredaji objekta,

– 15% pogodbene vrednosti se poravna
z odstopom terjatev v razmerju 1:1, za kar
se sklene posebna pogodba.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponujenih del,

– reference,
– boniteta,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
7. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega

razpisa, ponudniki pristajajo na razpisne
pogoje, ki so podpisani sestavni del po-
nudbe.

8. Ponudbeniki lahko dvignejo razpisno
dokumetnacijo in dobijo potrebne informa-
cije ter razlage za izdelavo ponudbe do
vključno 5. 4. 1996 vsak delovnik med 9. in
12. uro na Projekt MR inženiring, Maribor,
Svetozarevska 10, tel. 062/227-161, faks:
062/23-765.

Dokumentacija je na razpolago ob pred-
ložitvi dokazila o plačilu 15.000 SIT na žiro
račun št. 51800-601-10612.
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9. Ponudbe je treba oddati najkasneje do
29. 4. 1996 do 12. ure na naslov: Projekt
MR, Svetozarevska 10, 2000 Maribor v
zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj! Prija-
va na razpis za adaptacijo pisarniških in
servisnih prostorov na Jadranski ulici v Ma-
riboru”.

10. Kraj in datum odpiranja ponudb bo
naveden v razpisnih pogojih.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci obvešečni v roku 15
dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije

Ob-878

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Rib-
nica, Ribnica, Majnikova 1, objavlja

javni razpis
za nakup medicinske opreme

1. Predmet razpisa:
– oprema za urgentno službo:
a) defibrilator z EKG,
b) reanimacijski kovček,
c) pulsni oksimeter;
– oprema za fizioterapijo:
a) diadinator,
b) električni stimulator,
c) terapevtski ultrazvok,
b) stimulator,
c) vakumska enota za elektroterapijo.
2. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: servisna služba (servis in rezervni
deli morajo biti zagotovljeni v roku 24 ur),
plačilni pogoji, cena in kvaliteta.

3. Rok za oddajo ponudb: 15 dni po ob-
javi v Uradnem listu RS.

4. Ponudbo za javni razpis z ustreznimi
dokazili je treba dostaviti v roku na zgoraj
navedeni naslov.

5. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni od dneva zaključka razpisa.

ZD Ribnica

Ob-883

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Dobrepolje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja
male čistilne naprave v Potiskavcu
1. Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm

35, Videm-Dobrepolje, ki jo zastopa župan
Anton Jakopič.

2. Predmet razpisa:
– izdelava projekta za malo čistilno na-

pravo kapacitete 100 E,
– dobava in vgrajevanje strojne in elek-

tro opreme malo čistilne naprave,
– dobava oziroma izdelava gradbenega

dela male čistilne naprave.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo

vsak dan od 8. do 11. ure v prostorih Občine
Dobrepolje.

4. Rok za izvedbo del:
– izdelava projektne dokumentacije

29. 4. 1996,
– izgradnja male čistilne naprave v me-

secu juliju 1996.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– reference s področja razpisanih del,
– rok izdelave projektne dokumentacije,
– ponudbena cena v SIT,

– stroški tekočega vzdrževanja male či-
stilne naprave,

– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
6. Dostava pondube
Ponudniki naj ponudbe dostavijo po po-

šti ali osebno na naslov: Občina Dobrepolje
Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje v zape-
čatenih kuvertah z oznako: “Ne odpiraj –
ponduba za malo čistilno napravo”. Rok za
oddajo pondube je 15. 4. 1996 do 8.30. Od-
piranje ponudb bo še isti dan ob 9. uri. Po-
nudniki bodo o izbiri obveščeni 16. 4. 1996.

Občina Dobrepolje

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-826

M’TAJ ČZMP, d.o.o., Ljubljana, Ko-
menskega 10, kot izdajatelj časopisa Ljub-
ljanske Novice, vpisanega v evidenco jav-
nih glasil pod št. 5/4-03-1695/94, objavlja:

Viri financiranja: lastna sredstva izdaja-
telja.

Člani nadzornega sveta:
– dr. Bogomir Kovač,
– mag. Jože Borštnar,
– Milica Slokar.

Št. 56 Ob-827

ČZD Kmečki glas, d.o.o., Železna c. 14,
Ljubljana, je izdajatelj tednika Kmečki glas:

– SKB Investicijsko podjetje, d.o.o., Slo-
venska 56, Ljubljana, poslovni delež v viši-
ni 16,66% od osnovnega kapitala,

– PID Kmečki sklad 1, d.d., Miklošičeva
4, Ljubljana, poslovni delež v višini 24,76%
od osnovnega kapitala,

– Boris Dolničar (direktor),
– Ana Finc – predsednica, Borut Jerše,

Marinka Pucelj A., Emilija Pance, Stane To-
minc,  Jože  Borštnar  (člani  Nadzornega
sveta).

Sklici skupščin

Ob-853

Začasna uprava s soglasjem nadzornega
sveta delniške družbe Termo, d.d., Škofja
Loka, na podlagi 8.1. člena statuta delniške
družbe sklicuje

prvo skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 29. 4. 1996 ob 17. uri v Ki-
nodvorani Sora, v Škofji Loki, Mestni trg
16.

Dnevni red skupščine:

1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti in izvolitev de-

lovnih teles skupščine,
b) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Skupščina sprejema predlog za izvolitev

delovnih teles skupščine in notarja.
2. Potrditev dnevnega reda
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Poročilo o poteku lastninskega preob-

likovanja podjetja
Predlog sklepa: skupščina sprejema po-

ročilo začasne uprave o lastninskem preob-
likovanju podjetja Termo, d.d., Škofja Lo-
ka.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1995.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov Terma, d.d., Škofja Loka za
1995 se imenuje predlagana revizijska druž-
ba.

5. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za 1995

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za 1995.

6. Razporeditev dobička za 1993, 1994,
1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička.

7. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev nadzornega sveta
Termo, d.d., Škofja Loka.

Predlog sklepa:
7.1 Razrešijo se člani začasnega nadzor-

nega sveta.
7.2 Za člane nadzornega sveta Termo,

d.d., Škofja Loka se izvolijo predlagani čla-
ni.

8. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta Termo, d.d., Škofja Loka.

Predlog sklepa: potrdi se predlog nagrad
nadzornemu svetu v predlagani višini.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v pravni službi
družbe v prostorih Terma, d.d., Škofja Lo-
ka, Trata 32, vsak delovni dan v tednu med
11. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-
vadnih delnic z oznako A, B, C oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopni-
ki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupš-
čini mora biti pisno in mora biti pred ali ob
sklicu predloženo družbi.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vseh glasov. V pri-
meru, da skupščina ne bo sklepčna ob času
sklica, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 19. uri na mestu prve-
ga sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasite v preddverju
kino dvorane pol ure pred pričetkom skupš-
čine.

Termo, d.d., Škofja Loka
Predsednik začasnega nadzornega sveta

Predsednik začasne uprave
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Št. 04 19 1694 Ob-873

Na podlagi 32. člena statuta delniške
družbe TOM, d.d., Mirna in 283. člena za-
kona o gospodarskih družbah uprava skli-
cuje

skupščino
delničarjev TOM, d.d., Mirna,

ki bo v ponedeljek, 6. 5. 1996, ob 13. uri
na sedežu podjetja.

Dnevni red:
1. Določitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika

skupščine, zapisnikarja in notarja.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila družbe za leto 1995 in zaključnega
računa za leto 1995 ter revizijskega poročila.

Predlog sklepa: delničarji skupščine
TOM Mirna, sprejemajo poslovno poročilo
uprave in zaključni račun družbe za leto
1995 ter revizijsko poročilo.

3. Sprejem sklepa o statusni spremembi
družbe ter sprejem akta o ustanovitvi druž-
be v omejeni odgovornosti.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o statu-
sni spremembi družbe, in sicer se iz delniš-
ke družbe preoblikuje v družbo v omejeni
odgovornosti. Sprejema se akt o ustanovitvi
družbe v omejeni odgovornosti, ki je izde-
lan v notarski obliki.

4. Sprejem poslovne politike in gospo-
darskega načrta skupine podjetij TOM za
leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poslovna po-
litika in gospodarski načrt skupine podjetij
TOM za leto 1996.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi skle-

pov za vse točke dnevnega reda, je delni-
čarjem na voljo na sedežu podjetja TOM,
Cesta III. bataljona VDV 41, Mirna, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure. Glasovanje
poteka javno.

Na skupščini bo odločal imetnik delnic
na podlagi potrdila o izdanih delnicah in
dva delavca, voljena po svetu delavcev, ki
imata vsak po 5% glasov.

TOM, d.d., Mirna
Predsednik uprave

Št. 383/96 Ob-843

Uprava družbe Pionir Avtohiša, Servi-
sno prodajni center Novo mesto, d.d., Pod
Trško goro 83, Novo mesto, na podlagi 26.
člena statuta družbe sklicuje

skupščino
delniške družbe Pionir Avtohiša,

Servisno prodajni center Novo mesto,
d.d., Pod Trško goro 83, Novo mesto,
ki bo v torek, 7. 5. 1996, ob 14. uri, na

sedežu družbe v Novem mestu, Pod Trško
goro 83, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih organov in notarja v vlogi zapisnikarja.

Predlog sklepa: volijo se predlagani de-
lovni organi in notar v vlogi zapisnikarja.

2. Obravnava rezultatov poslovanja za
leto 1995 in revizijskega poročila.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo o rezultatih poslovanja za leto 1995 in
revizijsko poročilo.

3. Preoblikovanje družbe iz statusne ob-
like delniške družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo.

Predlog sklepa: družba se preoblikuje iz
statusne oblike delniške družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo.

4. Sprejem akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa: sprejme se akt o ustano-
vitvi družbe z omejeno odgovornostjo.

Gradivo za zasedanje skupščine bo vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Pod Trško goro 83, Novo mesto.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pismenim poob-
lastilom delničarja in njegovim potrdilom o
lastništvu delnic.

Če bo skupščina nesklepčna, bo nasled-
nja seja z istim dnevnim redom v sredo, 8.
5. 1996 ob 14. uri, na sedežu družbe v No-
vem mestu, Pod Trško goro 83.

Pionir Avtohiša, Servisno prodajni
center Novo mesto, d.d.

Ob-815

Nadzorni svet sklicuje

2. skupščino
delniške družbe Julon,

ki bo v petek, 3. maja 1996, ob 12. uri v
sejni sobi na sedežu družbe Julon, d.d., v V.
nadstropju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in:
a) izvolitev predsednika skupščine in

njegovega namestnika,
b) izvolitev verifikacijske in volilne ko-

misije,
c) imenovanje zapisnikarja in dveh ove-

rovateljev zapisnika,
č) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa:
– izvoli se predsednika skupščine in nje-

govega namestnika, verifikacijsko in volil-
no komisijo,

– imenuje se zapisnikarja in dva overo-
vatelja zapisnika ter notarja za sestavo zapi-
sa.

2. Poročilo o letnem poslovanju.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano poročilo.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta Ju-

lona, d.d.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta družbe.
4. Imenovanje revizorja.
Za revizorja družbe se imenuje predla-

gana revizijska družba.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled vsem delničarjem v ka-
drovski službi družbe Julon od 15. 4. 1996
naprej, med 8.30 in 11. uro.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imet-

niki navadnih delnic razredov A, B, C, D, E,
F in G, sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora svojo udeležbo na skupščini najaviti
najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne v pisni obliki na sedežu Julon, d.d., Ljub-
ljana, Letališka c. 15.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,

ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo, v
zameno za vabilo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro odložena, čez eno
uro (ob 13. uri) pa je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.

Julon, d.d., Ljubljana

Ob-816

Skladno s 34. členom statuta Kemična
čistilnica Maribor, d.d. in določbami zako-
na o gospodarskih družbah sklicujem

II. skupščino
delniške družbe Kemična čistilnica

Maribor,
ki bo v torek, 30. aprila 1996, na sedežu

družbe, Gorkega ulica 9, Maribor, s pričet-
kom ob 16.30.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Predsednik ugotovi sklepčnost na podla-

gi predhodnih prijav in liste prisotnosti.
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red skupščine.
3. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Ivanka Magajna, za prešte-
valca glasov pa Goja Ivanič in Zdenka Ber-
glez, za sestavo zapisnika se imenuje notar
Erih Matel.

4. Poročilo o poslovanju v letu 1995.
Poročilo direktorja in mnenje nadzorne-

ga sveta o rezultatih poslovanja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju za leto 1995.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo vsi del-
ničarji, ki do tri dni pred skupščino upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo ozi-
roma predložijo pisno pooblastilo za zasto-
panje.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled od 10. 4. 1996 do 26. 4.
1996, med 10. in 12. uro, na upravi družbe,
Gorkega 9, Maribor.

Kemična čistilnica, d.d.
Uprava družbe

Št. 6/96 Ob-817

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne
30. 11. 1995 s sklepom št. Srg 4290/95 vpi-
salo delniško družbo Pletilja Litija, Ljub-
ljanska cesta 18, v sodni register. Začasna
uprava delniške družbe ugotavlja, da so s
tem dani pogoji za sklic skupščine. Na pod-
lagi zakona o gospodarskih družbah in sta-
tuta družbe, začasna uprava družbe Pletilja
Litija, d.d., Ljubljanska c. 18, sklicuje

1. skupščino
družbe Pletilja Litija, d.d.,

ki bo dne 26. 4. 1996 ob 13. uri, v jedil-
nici Pletilje Litija, Ljubljanska cesta 18.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev orga-

nov skupščine in sprejem poslovnika o delu
skupščine.

2. Izvolitev 3-članske uprave in namest-
nike članov uprave.

3. Odločanje o uporabi dobička za leta
1993, 1994 in 1995.
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4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlog sklepov:
Sklep k točki 1 dnevnega reda
1. Skupščina imenuje predsednika skupš-

čine, 3-člansko verifikacijsko komisijo za
izvedbo glasovanja, zapisnikarja in notarja.

2. Skupščina sprejme poslovnik o delu
skupščine.

Sklep k točki 2 dnevnega reda
1. Skupščina izvoli tri-člansko upravo in

dva namestnika članov uprave ter izmed iz-
voljenih članov imenuje predsednika uprave.

Sklep k točki 3 dnevnega reda
1. Sprejme se predlog o uporabi dobička

za leta 1993, 1994 in 1995 v predloženem
besedilu.

Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-
na, je delničarjem na vpogled v tajništvu na
sedežu družbe v Litiji, Ljubljanska c. 18,
vse delovne dni od 9. do 12. ure, v času od
15. 4. do 24. 4. 1996.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B in D, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki.

Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda po-

teka z glasovnicami.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino

oddanih glasov.
Načini glasovanja
1. Osebno, po pooblaščencu ali zastop-

niku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar
prejme ob vstopu v jedilnico. Pooblastilo
mora biti pisno, za fizične osebe mora vse-
bovati priimek in ime, naslov, EMŠO poob-
lastitelja in pooblaščenca, število glasov,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za
pravne osebe pa poleg podatkov o pooblaš-
čencu še firmo, sedež, število glasov in žig
pooblastitelja.

2. Pisno po pošti, s telegramom ali tele-
faksom, vendar brez rezerv in pogojev do
zasedanja skupščine. Pisna sporočila o gla-
sovanju morajo prispeti na sedež družbe vsaj
5 ur pred zasedanjem skupščine. Sporočilo
mora vsebovati vse splošne podatke o del-
ničarju (ime in priimek, naslov, EMŠO za
fizično osebo oziroma firmo in sedež za
pravne osebe).

Številka telefaksa je 061/883-115.
Opozorila
Jedilnica bo odprta 30 minut pred začet-

kom zasedanja. Če skupščina ob uri sklica
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne, to je 26. 4. 1996 ob 14. uri, v istem
prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Pletilja Litija, d.d.
Začasna uprava

Št. 61/96 Ob-818

Na osnovi točke 9.3.3. statuta družbe Fri-
zerstvo Maribor, d.d., sklicuje uprava

II. sejo skupščine
delniške družbe Frizerstvo Maribor,

d.d.,
ki bo v ponedeljek, 6. 5. 1996 ob 12. uri,

na sedežu družbe Dvořakova 10/č, Maribor,
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 sklepa: na predlog uprave se

imenuje predsednik skupščine, dva prešte-
valca glasov ter notar v funkciji zapisnikar-
ja.

3. Letno poročilo za leto 1995 z načrtom
delovanja družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995 z načrtom družbe za leto
1996 v predloženem besedilu.

4. Odločanje o uporabi dobička za leto
1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o
uporabi dobička za leto 1995 v predlože-
nem besedilu.

5. Določitev sejnine za predsednika in
člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnine za predsednika in člane nad-
zornega sveta.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizijska hiša.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovim potrdilom o
lastništvu delnic. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini je potrebno deponirati na sede-
žu družbe vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne, v pisni obliki.

Udeležence prosimo, da se prijavijo v
pisarni tajništva uprave, uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost ter prevzeli glasovalne li-
stiče, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 22. 4. do 3. 5. 1996 med 12. in
14. uro, na sedežu družbe Dvořakova 10/č,
Maribor, pri Cafnik, tel. 303-251.

Delničarje prosimo, da svoje dopolnitve
in predloge pisno s priporočeno pošto spo-
ročijo upravi v 7 dneh od objave tega sklica
skupščine.

Uprava in nadzorni svet bosta o uteme-
ljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bosta o spremenjevalnih predlogih najpoz-
neje 12 dni po objavi sklica skupščine ob-
vestila delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane ter je sklepč-
na ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Frizerstvo Maribor, d.d.
Uprava

Št. 200122 Ob-819

Uprava PAP-Telematika, d.d., Ljublja-
na, Pivovarniška 6, Ljubljana, vabi delni-
čarje na

2. sejo skupščine
PAP-Telematika, d.d., Ljubljana,

Pivovarniška 6, Ljubljana
v četrtek, 9. 5. 1996, ob 11. uri, na sede-

žu delniške družbe 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 lah-
ko veljavno zaseda.

2. Izvolitev predsednika, zapisnikarja –
preštevalca glasov in notarja.

Na predlog uprave se izvoli:
– predsednika skupščine,
– zapisnikarja – preštevalca glasov in
– notarja.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila zapisnikarja – pre-

števalca glasov, predsednik skupščine ugo-
tovi, da je skupščina sklepčna.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
5. Obravnava poročila revizorja za po-

slovno leto 1995.
Predlog sklepa: poročilo revizorja za le-

to 1995 se sprejme.
6. Obravnava in odločanje o letnem po-

ročilu za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo za leto 1995, v predloženem besedilu.
7. Obravnava in odločanje o sklepu in

delitvi dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev čistega dobička za poslovno leto
1995 po predlogu uprave in mnenju nadzor-
nega sveta.

8. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagano revizorsko družbo.

9. Obravnava poročila predsednika o de-
lu nadzornega sveta.

Predlog sklepa: poročilo o delu nadzor-
nega sveta se sprejme.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar iz-

kaže z začasnico oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Pooblastila za zastopa-
nje na skupščini je potrebno deponirati na
sedežu delniške družbe vsaj tri dni pred za-
sedanjem skupščine. Vsak delničar ali nje-
gov pooblaščenec mora najaviti svojo ude-
ležbo na skupščini najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
tajništvu delniške družbe PAP-Telematika,
pol ure pred začetkom zasedanja. V tajniš-
tvu so najavljeni udeleženci dolžni podpisa-
ti seznam prisotnih udeležencev ter prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica
za udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Celotno gradivo, obrazložitve ter druge in-
formacije, so delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila dajo svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pred-
loge pisno upravi družbe. Uprava in nadzor-
ni svet bosta o utemeljenih predlogih spre-
jela svoja stališča in bosta o spreminjeval-
nih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

PAP-Telematika, d.d., Ljubljana
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Št. 200122 Ob-820

Na osnovi 17. člena sporazuma notra-
njih delničarjev PAP-Telematika, d.d., Ljub-
ljana, sklicujem

4. zbor notranjih delničarjev
PAP-Telematika, d.d., Ljubljana,

ki bo v soboto, 30. marca 1996, ob 9. uri,
v Stekleni dvorani Hotela Lev na Vošnjako-
vi 1, v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora, predhodna ugotovi-

tev sklepčnosti, izvolitev zapisnikarja ter
preštevalca glasov in potrditev dnevnega re-
da.

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. zbo-
ra notranjih delničarjev in udeležencev pro-
grama notranjega odkupa.

3. Obravnava dnevnega reda druge
skupščine delniške družbe PAP-Telematika
ter določitev smernic skupnemu zastopniku
na skupščini delniške družbe.

4. Določitev dela dividend za plačilo 2.
obroka kupnine za potrebe odkupa preosta-
lih delnic.

5. Razno.
Gradivo za skupščino PAP-Telematika,

d.d., Ljubljana, je na vpogled v tajništvu
družbe.

PAP-Telematika, d.d., Ljubljana
Predsednik zbora notranjih delničarjev

Razne objave

Št. 209-3/96 Ob-874

Na podlagi 12. člena zakona o Prešerno-
vi nagradi (Ur. l. RS, št. 29/91 I). Upravni
odbor Prešernovega sklada objavlja

vabilo
za predlaganje kandidatov za

Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada

1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi
dosežki ali s svojim življenjskim delom traj-
no obogatili slovensko kulturno zakladnico.

Nagrado Prešernovega sklada lahko prej-
mejo ustvarjalci za pomembne umetniške
dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v
zadnjih dveh letih pred podelitvijo in pome-
nijo obogatitev slovenske kulturne zaklad-
nice.

Prešernovo nagrado oziroma nagrado
Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi
tudi skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako
celovito delo, da ni mogoče prepoznati ozi-
roma ločiti posameznikovega umetniškega
prispevka.

Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad
največ dve Prešernovi nagradi in največ šest
nagrad Prešernovega sklada.

2. Kandidate za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada lahko predla-
gajo posamezniki in pravne osebe.

3. Prijava s predlogom za nagrado mora
vsebovati:

– predlog za vrsto nagrade,

– podrobne podatke o delu oziroma živ-
ljenjskem opusu, predlaganem za nagrado,
z navedbo objave, razstave ali izvedbe,

– tehtno utemeljitev predloga.
Upravni odbor Prešernovega sklada bo

sprejemal prijave s predlogi za nagrade za
leto 1996 do 10. novembra 1996 na  naslov:
Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad,
Ljubljana, Cankarjeva 5.

Prijave, ki bodo prišle po tem roku, se
bodo obravnavale v postopku za podelitev
nagrad v letu 1998.

Prešernov sklad
Predsednik upravnega odbora

Ob-828

Po sklepu upravnega odbora Iskra Tela,
d.o.o., objavlja

zbiranje ponudb
za prodajo osnovnih sredstev za
proizvodnjo relejev TRM 29, 30

Predmet prodaje so premična osnovna
sredstva za proizvodnjo relejev TRM 29, 30
(naprave, orodja, navijalni stroji in delovni
pripomočki).

Morebitni kupci naj pošljejo pisne po-
nudbe v zaprti ovojnici s pripisom “Zbira-
nje ponudb”, z navedbo cene in plačilnih
pogojev, najkasneje v 5 dneh po tej objavi,
na naslov: Iskra Tela, d.o.o., Savska c. 3,
Ljubljana.

O izbiri bodo vsi sodelujoči obveščeni
najkasneje v 4 dneh po izbiri najboljšega
ponudnika.

Informacije lahko dobite na sedežu druž-
be ali po tel. 13-75-054.

Iskra Tela, d.o.o., Ljubljana

Ažman Stanislava, Nomenj 19, Bohinj-
ska Bistrica, preklicuje priglasitveni list, iz-
dano 17/5/1994, UE Radovljica. g-17294

Balič Rozi, Miklošičeva 4 a, Domžale,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
15-0479/94, ERo 5914297. s-17279

Kopirservis, d. o. o., Celovška 43, Ljub-
ljana, preklicuje delovni knjižici na imeni
Zavrl Bojan in Zorman Janez. s-17175

Osolnik Ljiljana, Herbesteinova 14,
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike z napisom O’Ken d. o. o. Ljubljana,
Herbesteinova 14. s-17271

Žabnikar Ksenja, Ravnikarjeva 1, Dom-
žale, preklicuje odločbo, št.
002159/2125/00-16/1995, izdala Obrtna
zbornica Slovenije, leta 1995. s-17280

Potne listine
Anastasijevič Vesna, Partizanska 40,

Škofja Loka, potni list št. BA 158224.
s-17024

Bačkonja Radovan, Ul. Prekomorskih
brigad 2, Postojna, potni list št. AA 97470.
p-17054

Bačkonja Sanja, Ul. Prekomorskih bri-
gad 2, Postojna, potni list št. AA 251314.
p-17053

Bačkonja Stanka, Ul. Prekomorskih bri-
gad 2, Postojna, potni list št. AA 251313.
p-17052

Bačkonja Suzana, Ul. Prekomorskih bri-
gad 2, Postojna, potni list št. AA 251315.
p-17051

Bečan Irena, Zeleniva 12, Tržič, potni
list št. AA 727199. p-17042

Bratož Suzana, Poreče 27, Podnanos,
potni list št. BA 77664. g-17186

Cetinski Jože, Hrvatini 47, Ankaran, pet-
letna listina, št. AI 102991. g-17187

Čufer Damijan, Glavni trg 18, Vipava,
potni list št. AA 428037. g-17089

Čufer Valentina, Glavni trg 18, Vipava,
potni list št. AA 427342. g-17088

Čučnik Marija Majda, Tržaška c. 39,
Ljubljana, potni list št. AA 81702. s-17100

Držak Vasja, Rusijanov trg 1, Ljubljana,
potni list št. BA 153313. s-17039

Emeršič Lidija, Prevoje pri Šentvidu 56,
Lukovica, potni list št. AA 177986. s-17093

Glavica Dejan, Brunšvik 27 B, Rače, pot-
ni list št. AA 809214. p-17043

Jarič Klara, Fabijanijeva 41, Ljubljana,
preklic preklica za potni list št. BA375045.
s-17038

Jesenik Jadranka, Ivančičeva 7/a, Anka-
ran, maloobmejno prepustnico, št. AI 60304.
g-17125

Juhas Zavodnik Elizabeta, Glinškova
ploščad 19, Ljubljana, potni list št. AA
869653. s-17035

Juvan Bojana, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list št. BA 240020, izdala Upravna
enota Ljubljana 20. 9. 1993. s-17203

Keuc Albin, Vrablova 8, Maribor, potni
list št. BA 57451. s-17105

Kirn Metka, Deteljica 7, Tržič, potni list
št. BA 394456. p-17076

Koželj Martina Darinka, Zg. Pirniče 76,
Medvode, potni list št. BA 118387. s-17098

Krajnc Karmen, Gabrška 102, Šempeter
pri G., maloobmejno prepustnico, št. AI
64994. p-17017

Kremžar Dejan, Šišenska cesta 7, Ljub-
ljana, potni list št. BA 522687, izdalo Mini-
strstvo za notranje zadeve 29. 2. 1996.
s-17067

Ljubo Žafran, Ptujska gora 72, Ptujska
gora, potni list št. BA 265700. g-17124

Marc Primož, Dolga Poljana 1 A, Vipa-
va, potni list št. Aa 220560. p-17005

Marolt Andrej, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, potni list št. AA 91710. s-17240

Mačak Dušan, Krakovska 10, Ljubljana,
potni list št. AA 875133. s-17004

Miklavčič Ivan, Velike Bloke 14, Nova
vas, potni list št. BA 175575. s-17270

Milič Gordana, Cesta 24. junija 76, Ljub-
ljana, potni list št. BA 110386. s-17266

Izgubljene listine
preklicujejo
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Molan Darko, Kremen 36, Krško, potni
list št. AA 475803. p-17077

Mrazić Jasna, Cesta Dolomitskega odre-
da 6, Log pri Brezovici, potni list št. BA
18555. p-17019

Ogrin Erminij, Osp 90, Črni Kal, petlet-
no listino, št. AI 25068. g-17188

Orel Viljem, Beblerjeva 5, Koper, potni
list št. AA 208216. g-17236

Pečnik Bogomila, Cesta 24. junija 80,
Ljubljana, potni list št. SS 878182. s-17205

Pleskovič Tilen, Ipavčeva 6, Ljubljana,
potni list št. AA 459990. s-17016

Salešević Muharem, Kersnikova c. 11,
Grosuplje, potni list št. AA 667501. s-17278

Sermežanski Ivan, Goriška 49, Velenje,
potni list št. AA 236348. p-17055

Strajnič Aleksander, Ul. I. Štajerskega
odreda 7, Celje, potni list št. AA 564999.
p-17015

Šavle Nikola, Vanganel 32 c, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. 15118. g-17091

Šest Saša, Zadružna 28, Komenda, potni
list št. BA 270771. s-17079

Škrjanc Robi, Hladilniška pot 1/c, Ljub-
ljana, potni list št. AA 870379. p-17024

Štrumbelj Tomaž, Mivka 10, Ljubljana,
potni list št. AA 304950. s-17242

Šubic Primož, Hrastje 69, Kranj, preklic
potnega list, objavljen v UL RS, št. 13/96.
s-17052

Tiganj Rašo, Trg MDB 11, Ljubljana,
potni list št. AA 217498, izdala Upravna
enota Ljubljana 11. 6. 1992. s-17207

Trdin Vojka, C. komandanta Staneta 12,
Litija, potni list št. AA 296828. g-17244

Varl Dejan, Cesta Maršala Tita 82, Jese-
nice, potni list št. AA 490739. p-17002

Vatraj Miroslav, Cankarjeva 44, Nova
Gorica, potni list št. AA 153284. p-17039

Vatralj Miroslav, Cankarjeva 44, Nova
Gorica, petletno listino po VS, št. AI 43645.
p-17026

Veličkovič Zoran, Kekčeva 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 929583. s-17019

Vidmar Aleš, Eipprova 19, Ljubljana,
potni list št. BA 376535. s-17300

Vlikojević ranko, Pot k Savi 47 f, Ljub-
ljana, potni list št. BA 130502. s-17158

Voroš Marija, Gančani 186 A, Beltinci,
potni list št. AA 106417. p-17038

Vrbnjak Ciril, Moravci 57, Ljutomer,
potni list št. BA 449992. p-17037

Weigl Emeruk, Potrčeva 50 a, Ptuj, pot-
ni list št. AA 438732. s-17172

Zećiri Seljam, Tivolska 40, Ljubljana,
potni list št. AA 453726. s-17296

Zorn Nada, Erjavčeva 11, Nova Gorica,
potni list št. AA 842741. p-17040

Zorn Nada, Erjavčeva 11, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. 11405. p-17041

Zver Dragan, Gorazdova 19, Ljubljana,
potni list št. AA 40934. s-17179

Živković Branislav, Tržaška cesta 29,
Logatec, potni list št. AA 699777, izdala
Upravna enota Logatec 7. 1. 1993. s-17140

Žunič Zlatko, Zajelše 3, Dol pri Ljublja-
ni, potni list št. AA 448170. s-17283

Druge listine
Alagić Damir, Celovška cesta 502, Ljub-

ljana, spričevalo o končani osnovni šoli, OŠ
Prežihov Voranc Ljubljana, izdano leta
1995. s-17010

Arh Janez, Hruševo 40, Dobrova, potrdi-
lo o opravljenem pomočniškem izpitu, izda-
no leta 1974. s-17049

Arh Stanko, Podlubnik 160, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18460, izdala Upravna enota Škofja Loka.
s-17201

Armentano Atila, Gorenjskega odreda
14, Kranj, diplomo SAŠ. g-17275

Avbelj Vesna, Depala vas 18, Domžale,
spričevalo 4. letnika Srednje upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1995. s-17109

Bajrami Haljil, Koble 15, Loče, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 8695. p-17013

Bajramović Hase, Rusjanov trg 6, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-17237

Bauman Martin, Šnoflova ul. 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
31275. m-370

Baš Diana, Šared 227 D, Izola, listino.
g-17303

Bačkonja Radovan, Prekomorske briga-
de 2, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 7702. p-17049

Bačkonja Radovan, Prekomorske briga-
de 2, Postojna, vozniško dovoljenje - in-
štruktorsko, kat. B, št. 56. p-17050

Benedik Burja Majda, Ul. Tuga Vidmar-
ja 6, Kranj, diplomo PTT Srednješolski cen-
ter Ljubljana, izdana leta 1988. s-17211

Birsa Darko, Ograda 6, Dornberk, spri-
čevalo o zaključnem izpitu. p-17032

Bizjak Klavdija Tavčar, Branik 216, Bra-
nik, listino. g-17117

Blagojević Stojič, Celovška cesta 189,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 182910. s-17134

Božič Jožef, Puhova 12, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 45909.
s-17173

Božič Vesna, Plešičeva 41, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 261, izdal
LPP na ime Božič Vesna, C. na Mele 13,
Brezovica pri Ljubljani. s-17176

Božičič Zdravko, Ul. Andreja Kumarja
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1042291, št. reg. 198511. s-17260

Bolčina Ivan, Poženelova 7, Laško, cer-
tifikat št. 819 za priklj. vozilo P693CE, iz-
dan 23. 2. 1995. g-17235

Borišek Bojan, Mamolj 7, Povšnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9871, iz-
dala Upravna enota Litija. s-17204

Bouha Betka, C. v Debro 7, Laško, voz-
niško dovoljenje. p-17012

Brekalo Barbara, Njegoševa 15, Celje,
spričevalo za 3. letnik Srednje gradbene
šole, izdan leta 1994. g-17160

Bukvič Anica, Na otoku 2, Celje, za-
ključno spričevalo, št. III/230 Gimnazije Ce-
lje, izdano leta 1990. s-17288

Bukvič Anica, Na otoku 2, Celje, diplo-
mo Gimnazije Celje, izdana leta 1990.
g-17289

But Valerja, Spodnje Negonje 30, Ro-
gaška Slatina, spričevalo Srednje zdravstve-
ne šole. g-17241

Butala MIlena, Lokve 3, Črnomelj, voz-
niško dovoljenje, št. 9206. p-17027

Car Ida, Planinska 29, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 8157. s-17127

Centa Vojteh, Cesta na Markovec 43,
Koper, zaključno spričevalo, izdala Gimna-
zija Koper leta 1968. g-17161

Cvirn Anča, Podgorje 83a, Kamnik, spri-
čevalo za 3. letnik Srednje lesarske šole
Ljubljana, izdano leta 1977 na ime Bizjak
Anča. s-17214

Cvirn Ivan, Podgorje 83 a, Kamnik, za-
ključno spričevalo Srednje šole za osebne-
storitve-avtomehanska šola, izdano leta
1970. s-17213

Čajić Đulsa, Proletarska 14, Izola, de-
lovno knjižico. g-17177

Čerin Edi, Tuben 18, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 8583. g-17178

Černe Darja, Ljubeljska ulica 10, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Riharda Ja-
kopiča v Ljubljani, izdano leta 1987.
s-17258

Dežman Matjaž, Ljubno 144, Podplat,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Kranj,
šolsko leto 81/82 in 82/83. g-17295

Debelak Simona, Hafnerjevo naselje 11,
Škofja Loka, zaključno spričevalo Gimna-
zije Škofja Loka, izdano leta 1973 na ime
Pavkovič Simona. s-17234

Debeljak Mijmir, Šlosarjeva ulica 1,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1003135, št. reg. 166179. s-17135

Debevc Loti, Turjaško naselje 8, Kočev-
je, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gostinske
šole v Ljubljani, izdani na ime Suban Loti.
s-17111

Dejanovič Savo, Pot na Rakovo Jelšo
62, Ljubljana, delovno knjižico. s-17092

Detiček Miha, Ažmanova 28, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35681, iz-
dal LPP. s-17190

Di Lauro Karmen, Kraljeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972697, št. reg. 142959. s-17281

Dolenc Branka, Podhom 3, Zgornje Gor-
je, vozniško dovoljenje, št. 12711. g-17057

Dolenc Vinko, Ulica bratov Učakar 60,
Ljubljana, diplomo, izdala Medicinska fa-
kulteta v Ljubljani leta 1966. s-17032

Doma Gorazd, Kranjčeva 8, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 1066.
p-17045

Doplihar Aleš, Groharjeva 8, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9404,
izdala UE Kamnik. s-17094

Dornik Elis, Gradnikova 17, Nova Gori-
ca, spričevalo 3. letnika, št. 285. p-17033
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Dremelj Antonija, Dolenjska cesta 339,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 212264, št. reg. 7900. s-17084

Dukmeister Štefan, Slatina 7, Šmartno v
Rožni dolini, spričevalo 4. letnika Strojno
tehnične šole. g-17112

Dumendžić Robert, Puhova 14, Ljublja-
na, indeks Filozofske fakultete, izdan leta
1992. s-17041

Dvoršak Darija, Miklošičeva 2 b, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22.
460, izdala Upravna enota Domžale.
s-17145

Fekonja Emil, Javornik 40, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, št. 9471.
p-17014

Fidler Francika, Šentvid pri Grobelnem
25, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6943. g-17154

Filipovič Tatjana, Bršljan 55, Novo me-
sto, spričevalo 1. letnika Srednje ekonom-
ske šole Novo mesto, izdano leta 1979 na
ime Mesojedec Tatjana. g-17193

Fišer M., Breg 42, Polzela, spričevalo 4.
letnika. p-17010

Fonda Heda, Podjavorškova ul. 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 15107.
p-17008

Francelj Janez, Pot k ribniku 28, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 00101011950,
izdala Slovenica, Filiala Ljubljana. s-17142

Gabor Martin, Cvetkova ulica 69, Raki-
čan, diplomo Gostinske šole v Mariboru,
letnik 1990. m-373

Galle Seufert Erik, Hrvatini 167, Anka-
ran, delovno knjižico. g-17164

Garbas Nevenka, Rešetovo 13/a, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5452,
izdala UE Trbovlje. g-17285

Gašperlin Tjaša, Visoče 27a, Tržič, potr-
dilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdal
Ministrstvo za šolstvo in šport, leta 1986.
s-17131

Gladek Suzana, Ul. Ane Ziherlove 12,
Ljubljana, zaključno spričevalo, izdala Gim-
nazija Črnomelj, leta 1984. p-17059

Gligorič Rade, Vrazova ul. 48, Maribor,
diplomo IKŠ v Mariboru, letnik 1969. m-374

Golob Alenka, Snebersko nabrežje 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 139750, št. reg. 13412. s-17062

Golob Anton, Podgorje 24, Kamnik, za-
ključno spričevalo Srednje šole za osebne
storitve-avtomehanska šola Ljubljana, izda-
no leta 1967. s-17215

Golob Vladimir, Snebersko nabrežje 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 584611, št. reg. 43537. s-17063

Gomboc Jelka, Kraigherjeva 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 32795.
p-17006

Goričar Darja, Loče 9, Dobova, srednje-
šolsko spričevalo. g-17074

Gorše Robert, Kunaverjeva ulica 8, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Šubičeve gimna-
zije, izdano leta 1993. s-17009

Gosak Martin, Engelsova 6, Piran, de-
lovno knjižico. g-17182

Gostinčar Maša, Preglov trg 11, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, št. 15990. s-17232

Grmek Marija, Stojnci 7, Ptuj, maturitet-
no spričevalo Gimnazije Ptuj, šolsko leto
83/84. p-17030

Gromilić Ismet, Trstenjakova 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
193007, izdala UE Ljubljana. s-17020

Grošelj Jurij, Neubergerjeva 4, Ljublja-
na, zaključno spričevalo avtomehanske šo-
le, izdano leta 1968 v Ljubljani. s-17026

Grum Gregor, Podrečje 60 A, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 25289.
s-17048

Guček Miroslav, Pilštanj 49, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1037,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-17075

Hajradinović Čemal, Steletova 6, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-17226

Hasanbegovič Alisa, Bratovševa ploščad
27, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1990.
s-17083

Hašič Ago, Depala vas 26, Domžale, za-
varovalno polico, št. 323653 -50%, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-17246

Hiti Barbara, Pot v Trnje 27, Spodnja
Idrija, obvestilo o maturi, izdala Srednja šo-
la za oblikovanje in fotografijo leta 1995.
s-17037

Hodžić Dilfija, Steletova 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12823, izdal
LPP. s-17015

Horvat Kristina, Breg 11 b, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 30464.
s-17099

Horvat Kristjan, Župančičeva 6, Lenda-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13171. p-17046

Horvat Mateja, Ulica Štefana Kovača
140, Turnišče, dijaško mesečno vozovnico,
št. 34054, izdal LPP. s-17025

Horvat Stanislav, Gor. Lakoš 91, Lenda-
va, listino. p-17035

Hren Gregor, Pot v Jele 4, Borovnica,
zavarovalno polico št. 0390640, izdala za-
varovalnica Adriatic. s-17167

Hudorovič Jani, Podgorska ul. 23, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10135. g-17286

Hugm Martin, Tekstilna 19, Kranj, zava-
rovalno polico. p-17011

Humar Gorjup Aleksandra, Batuje 8, Čr-
niče, spričevalo 4. letnika in spričevalo za-
ključnem izpitu. p-17031

Imširovič R., Splitska 25, Velenje, spri-
čevalo 1. letnika Srednje elektro in kovinar-
sko računalniške šole, šolsko leto 1986/87.
p-17009

Jakob Peter, Ob Suhi 4, Ravne na Koroš-
kem, zaključno spričevalo o končani SŠ Slo-
venj Gradec, gostinska smer-natakar, izda-
no leta 1992. g-17152

Jamnik Zdenka, Rašiška 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 172500.
s-17210

Janež Milivoj, Borcev NOB 13, Porto-
rož, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje

Tehniške šole za strojništvo, izdano leta
1977 v Ljubljani. g-17183

Janhuba Saša, Tobačna ulica 2 a, Ljub-
ljana, spričevalo IV. letnika Šubičeve gim-
nazije v Ljubljani, izdano leta 1995. s-17192

Jankovič L., Planina 23, Kranj, spričeva-
lo o končani OŠ Stane Žagar. g-17276

Jankovič Nebojša, Ul. Štrauhovih 39,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. AH, št.
102247. m-372

Jarc Andrej, Poljska pot 1, Bled, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 17451.
g-17274

Jeraj Jaka, Linhartova 64, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 20680.
s-17133

Jeram Sonja, Eipprova ulica 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812872, št. reg. 198249. s-17249

Jerič Damijan, Prešernova 11, Maribor,
diplomo Srednje šole za oblikovanje in fo-
tografijo Ljubljana, izdana leta 1990.
s-17229

Jerkič Miloš, Cesta 73, Ajdovščina, de-
lovno knjižico. g-17189

Jovanovič Cvija, Jakčeva 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 92045.
s-17230

Jug Tjaša, Delpinova 24, Nova Gorica,
zaključno spričevalo Gimnazije, izdano leta
1984. p-17022

Jurman Šukalo Dušanka, Stara Divača
11, Divača, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5859. s-17014

Juvan Martin, Polje 10 b, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6938.
p-17028

Kadivec Janez, Pipanova 46, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
637170, št. reg. 15307, izdala UE Kranj.
g-17224

Kalan Cvetka, Leninov trg 14, Ljublja-
na, strokovni izpit za višjega rentgenskega
tehnika, izdan leta 1985 na ime Vajagič
Cvetka. s-17045

Kališnik Tomaž, Loke v Tuhinju 26,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13150. s-17129

Kampjut Žiga, Ul. Bratov Učakar 72,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Moste, izdano leta 1994. s-17267

Karimani Nexhmedin, Sketova 4, Ljub-
ljana, delovno dovoljenje, št. 0424439077.
s-17029

Kastelic Stanislav, Klenik 63, Pivka, za-
ključno spričevalo Srednje policijske šole,
izdano leta 1991. s-17033

Kastelic Tomaž, Prečna 83, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28933,
izdala UE Novo mesto. g-17298

Kavčič Vasja, Brdo 7, Dornberk, higi-
jenski minimum, za leto 91/92. p-17016

Kebelj Mojca, Mestne njive 6, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. Bgh, št.
34165. g-17170

Kemperl Ciril, Rožično 9, Kamnik, za-
varovalno polico št. 0693578 PR2=50%, iz-
dala Zavarovalnica Triglav. s-17180
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Klemenc Andrej, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo IV. letnika Gimnazije
Ivan Cankar v Ljubljani, izdano leta 1980.
s-17263

Knez Jožef, Proletarska cesta 5, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-17254

Koci Valentin, Tomažičeva 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1078682, št. reg. 5443, izdala UE Kranj.
g-17233

Kocman David, Lesično 7 A, Lesično,
indeks FNT v Ljubljani. s-17257

Kodarin Vladimir, Boršt 18, Mozirje,
vozniško dovoljenje, št. 5788. g-17069

Kokol Nina, Gotska ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 195387.
s-17130

Kolarič Miha, Rusjanov trg 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 022982.
s-17253

Komac Tjaša, Čezsoča 134, Bovec, spri-
čevalo o zaključnem Izpitu, izdala Srednja
ekonomska šola Nova Gorica leta 1994.
g-17153

Korbun Karmen, Pri Radomljah VI ulica
11, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 28952. s-17056

Koren Bojan, Rožna dolina 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28182.
s-17256

Kos Alojz, Krčevina pri Vurbergu 59,
Ptuj, spričevalo 5. razreda OŠ Markovci,
šolsko leto 1958/59. p-17025

Kosič Boštjan, V Kladeh 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika, šolsko leto 91/92.
g-17073

Kotnik Stanko, Podpeška cesta 226, No-
tranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 90605. s-17163

Kozminčuk Željko, Cerovljan, Bosanska
Gradiška, spričevalo 1., 2., 3. letnika Centra
strokovnih šol v Ljubljani, letnik 1981/1983.
s-17287

Krajnc Goran, Koroška ul. 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135547, ser. št. 5162. s-17086

Krajnc Marko, Stržovo 18, Mežica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 13758.
p-17060

Krajnc Sebastijan, Klavčičeva ul. 4,
Kamnik, zavarovalno polico št. 0138012,
PR3=50%. S-17137

Krevh Franci, Pavčkova ulica 14, Slo-
venj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šo-
le, izdano leta 1992 v Kranju. s-17012

Krnelj Franc, Postojnska 7, Pivka, voz-
niško dovoljenje, št. 2544, izdala UE Po-
stojna. p-17007

Kumar Branko, Snežatno 23, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BC. p-17021

Kuzmič Štefan, Radvanjska cesta 61,
Maribor, zaključno spričevalo Poklicne ko-
vinarske šole v Mariboru, izdano leta 1976.
m-379

Lahajner Apolonija, Mala vas 26, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Šentvid, izdano leta 1994. s-17005

Lapornik Peter, zavarovalno polico št.
0235344, izdala zavarovalnica Adriatic.
g-17191

Lazič Dejan, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
delovno knjižico. s-17264

Leber Jelka, Orehova cesta 36, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
22521. m-378

Likar Silvin, Javornik 38, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12574, izdala Upravna enota Ravne na Ko-
roškem. p-17058

Lileg Nataša, Zdolska 17, Krško, diplo-
mo Srednje kemijske šole v Ljubljani, izda-
na leta 1989. s-17008

Lipovec Marjan, Kočevje, vozniško do-
voljenje, št. 6060, izdala UE Kočevje.
g-17072

Lisjak M., Lisjaki 16, Branik, letno spri-
čevalo. g-17060

Ljubič Srečko, Jakčeva 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 30375S
217094. s-17031

Luthar Jani, Ul. koroškega bataljona 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. 31722. s-17151

Luthar Mojca, Ul. koroškega Bataljona
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10793. s-17150

Macarol Barbara, Sp. Besnica 61, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
639232, št. reg. 43609, izdala UE Kranj.
s-17001

Mahnič Warner, Pot pomorščakov 160,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13939. g-17165

Majal Jožica, Šmartno na Pohorju 4,
Šmartno na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 15999. g-17159

Majcen Ivan, Ulica Frankolovskih žrtev
15, Celje, vozniško dovoljenje ADR za pre-
voz nevarnih snovi, izdal Inštitut za varstvo
pri delu Maribor. s-17021

Majcen Ivan, Ulica Frankolovskih žrtev
15, Celje, zavarovalno polico št.
AO-0278672, izdala Zavarovalnica Adria-
tic. s-17022

Majhenič Viljem, Vodovodna 16 a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 4288. s-17066

Majhenič Zvonko, Zrkovci 73, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86234.
m-375

Mali Franci, Zg. Duplje 42, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 601038,
reg. št. 28392, izdala UE Kranj. g-17272

Manes Damjan, Mačkovo naselje 17,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
227002, št. reg. 40497, izdala Upravna eno-
ta Kranj. s-17141

Marjanovič Vladimir, Vrbovec 16, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-17013

Marošek Jana, Podgorska cesta 127, Slo-
venj Gradec, indeks Filozofske fakultete v
Ljubljani. s-17259

Marušič Martin, Tomšičeva 17, Piran,
spričevalo 3. in 4. letnika italijanske gimna-
zije. g-17058

Mavsar Verica, Iglenik 6, Novo mesto,
indeks in diplomo SŠGT Novo mesto.
g-17075

Meglič Stanko, Zabrdje 30, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE
Trebnje. s-17301

Mele Jelka, Velika Ligojna 29, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7353.
s-17132

Mešnjak Robert, Zelen breg 4 a, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. 11601, izdala Upravna enota
Ravne na Koroškem. s-17144

Mihajlovič Žarko, Keltska 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
61430. m-376

Mikelin Dušan, Čečovje 31, Ravne na
Koroškem, spričevalo za 3. in 4. letnik SŠT-
NPU Ravne na Koroškem, izdano leta 1984
in 1985. s-17162

Miklič Peter, Ambrus 36, Zagradec, in-
deks Univerze Maribor FOU Kranj, št.
33725. g-17219

Milič Gordana, Cesta 24. junija 76, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687747, št. reg. 155681. s-17265

Mivec Matevž, Cesta pod Tičnico 19,
Rakek, indeks STNŠ Postojna. s-17290

Mišković Drago, Jakčeva ulica 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 78580, S 934069, izdala UE Ljubljana.
s-17148

Mohar Katja, Kunaverjeva 2, Ljubljana,
obvestilo o uspehu na maturi, izdala leta
1995 Gimnazija Šentvid Ljubljana. s-17199

Mršek Janez, Ul. Lackove čete 43, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu. p-17029

Munda Stanko, Prešernova 7, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 20972.
g-17121

Nedič Godina Anja, Beblerjev trg 6,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
35196, izdal LPP. s-17198

Novak Ivan, Sivica 116, Čakovec, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Šakc v Mariboru,
letnik 1978-81. p-17061

Novak Mirjana, Zoisova 3, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 308860. g-17114

Novinić Klara, Petišovci, Cvetna 4, Len-
dava, spričevali za 1. in 2. letnik Srednje
pedagoške šole Maribor, izdani leta 1979 in
1980 na ime Požgai Klara. g-17222

Oblak Igor, Polhov Gradec 98, Polhov
Gradec, diplomo Srednje šole za strojništvo
v Ljubljani, izdano leta 1985. s-17251

Okorn Patricija, Kajuhova ulica 28,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Vide
Pregarc v Ljubljani, izdano leta 1990, na
ime Milkovič Patricija. s-17090

Ovčar Bruno, Stanošina 21, Podlehnik,
zaključno spričevalo Srednje gostinske in
turistične šole, izdano leta 1984 v Ljubljani.
s-17174

Ovčar Franci, Jenkova ulica 3, Kranj,
delovno knjižico. s-17095

Ovčar Franci, Jenkova ulica 3, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske
šole Milana Majcna v Ljubljani. s-17096
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Ošlaj Slavko, Selo 14, Prosenjakovci,
vozniško dovoljenje, št. 10055. p-17034

Pavlin Franc, Sallaumines 3 a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7625.
g-17077

Pavlič Sašo, Črna 50 A, Brežice, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 10508. p-17023

Pejanović Zoran, Češenik 13, Dob, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 27. 319, izdala
Upravna enota Domžale. s-17146

Perhaj Branko, Mašera Spasičeva 11 a,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 272070,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-17043

Perne Sušnik Monika, Preska 12, Tržič,
diplomo 4. letnika tekstilne in obutvene šo-
le v Kranju, šolsko leto 87/88. g-17104

Petrič Uroš, Žapuže 113, Ajdovščina, di-
plomo Naravoslovnega srednješolskega cen-
tra Nova Gorica, izdana leta 1987. s-17200

Petrič Željko, Polje cesta VI/12, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 26094.
s-17003

Pešič Živorad, Prisoje 8, Koper, zavaro-
valno polico. g-17115

Pečnik Bogomila, Cesta 24. junija 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 191546, S 388119. s-17206

Pfeifer Jure, Brilejeva 1, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 19580.
s-17023

Pintar Darja, Cesta Kokrškega odreda 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
737376, reg. št. 130912. g-17059

Pintar Robi, Sveti Duh 133, Škofja Lo-
ka, dijaško mesečno vozovnico, št. 521112,
izdal Alpetour. g-17209

Pintar Tomaž, Rečiška 22 a, Bled, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Je-
senice, izdan leta 1994. g-17225

Pipan Špela, Polje cesta XXX 6, Ljublja-
na, diplomo Gimnazije Poljane, izdana leta
1989. s-17108

Pirkovič Boštjan, Velike Lašče 27, Veli-
ke Lašče, dijaško mesečno vozovnico, št.
197. s-17299

Planinšek Damijan, Vipotnikova 1, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Kadetska šola za miličnike v Ljubljani leta
1991. s-17030

Pleger Denis, Pivolska 46, Hoče, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABGH, št. 99964. m-371

Podreberšek Simon, Pot na Fužine 31,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17725. s-17053

Ponikvar Igor, Škapinova 2, Celje, listi-
no. g-17082

Ponikvar Robert, Puciharjeva ulica 16,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. 149590. s-17051

Potočnik Robert, Celjska 12, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. g-17120

Povše Mitja, Čeče 107, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3284.
g-17212

Praprotnik Matjaž, Šifrerjeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892509, št. reg. 131771. s-17002

Prebil Marija, Goriška ulica 29, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652852, št. reg. 66169. s-17085

Presl Vera, Oslavijska ulica 5 a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
80515, S, 212971, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-17261

Puc Tomaž, Rečiška 57, Bled, spričeva-
lo o zaključnem izpitu, št. 5/89, izdan leta
1989. g-17123

Pukmeister Štefan, Slatina 7, Šmartno v
Rožni dolini, spričevalo 3. letnika Strojne
šole. g-17110

Pukmeister Štefan, Slatina 7, Šmartno v
Rožni dolini, spričevalo o zaključnem izpi-
tu. g-17113

Puntar Tina, Ribnik 25, Trbovlje, indeks
in študentsko izkaznico. g-17208

Pupis Marko, Tomaj 29, Dutovlje, zava-
rovalno polico, št. 0169585. g-17116

Ražen Stanislav, Maroltova 1, Ljublja-
na, diplomo Ekonomske fakultete v Ljub-
ljani, izdana leta 1976. s-17080

Racič Bojan, Kungota 81, Kidričevo,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 30330, iz-
dala UE Ptuj. g-17277

Radojlovič Barbara, Grablovičeva 30,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33572, izdal LPP. s-17238

Rak Franjo, Tovarniška cesta 8, Brežice,
delovno knjižico. s-17166

Rakovič Drago, Dolinska c. 2, Koper,
spričevalo. g-17081

Ravnikar Janja, Ul. Ane Ziherlove 4,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1991. s-17247

Rebernik Boštjan, Kotarjeva 4-11, Šent-
jernej, potrdilo o usposobljenosti CPP, št.
2177. g-17185

Rejec Cirila, Bilečanska 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92272.
s-17155

Rekar Filip, Medvedova 2, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 195211. g-17184

Repnik Franc, Žeje pri Komendi 4, Ko-
menda, diplomo Srednje gradbene šole
Kranj. g-17181

Repnik Jožica, Slomškova 5 a, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10454. p-17044

Rezo Ivanka, Ramovševa 20, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0215768 04 PR. in
po polici avtomobilskega kaska št. 0103512
06 PR., izdala zavarovalnica Tilia. s-17216

Ribnikar Mitja, Senično 38, Križe, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 70567, reg. št.
7675. g-17103

Rihar Milan, Mlaška c. 89, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 271032,
št. reg. 19323, izdala UE Kranj. g-17220

Ristič Marko, Pusterna 5, Piran, indeks.
g-17284

Robida Dušan, Otemna 1 b, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat.
1397, kat. B, izdala UE Celje. p-17004

Robida Polonca, Škofjeloška cesta 29,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 187179. s-17269

Rokavec Ivan, Češenik 16, Dob, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 16. 659, izdala
UE Domžale. s-17055

Rotar Milica, Lopata 15 a, Celje, zavaro-
valno polico št. 363032, izdala Zavarovalna
družba Adriatic. g-17202

Rotar Milica, Lopata 15 a, Celje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. B, št. 20068. p-17057

Ružič Dragica, Gornji Petrovci 2/a, Pe-
trovci, vozniško dovoljenje, št. 8902.
p-17036

Rutar Stanko, Celovška cesta 125, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-17065

Sabljakovič Denis, Preglov trg 4, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7244,
izdal LPP. s-17028

Samec Polonica Neža, Clevelandska uli-
ca 45, Ljubljana, diplomo Srednje šole za-
gostinstvo in turizem smer turistično delo,
izdana leta 1990. s-17147

Savšek Anastazija, Grbinska 21, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 4965.
s-17042

Sedovšek Janez, Radegunde 33, Mozir-
je, vozniško dovoljenje, kat. BF, št. 6303.
p-17048

Selan Matija, Brilejeva 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 74350.
s-17197

Setnikar Elizabeta, Vaše 27 B, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
484189, ser. št. 55437. s-17087

Sevšek Manica, Ruške čete 4, Ruše, za-
varovalno polico, št. 232418. m-377

Simonič Nina, Postojnska 14, Ljubljana,
spričevalo za 4. letnik Gimnazije Ledina,
izdano leta 1994. s-17243

Skok Alojzij, Cesta 24. junija 84, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje gradbe-
ne in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1971. s-17061

Slaviček Snežana, Miklošičeva 26, Ljub-
ljana, diplomo Srednje železniške šole Ljub-
ljana, izdana leta 1989. s-17168

Stanišič Goran, Paramija, Prnjavor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 184641.
s-17250

Stanišič Gordana, Industrijska 5, Jeseni-
ce, dijaško mesečno vozovnico, št. 517009,
izdal Alpetour. g-17156

Stanišič Gordana, Industrijska 5, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, št. S 385422.
g-17273

Starčevič Štefan, Rojčeva 26, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14616, iz-
dal LPP. s-17248

Stegar Edvard, Orešje 162, Ptuj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABFGH, št. 17416, izda-
la UE Ptuj. g-17291

Stenovec Slava, Praše 44, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. reg. 35621, št. S
737558, izdala Upravna enota Kranj.
p-17056

Stožir Gregor, Brodarjeva 28, Celje, spri-
čevalo za 1., 2. in 3. letnik Srednjetrgovske
šole Celje. g-17157

Stojič Nina, Kvedrova 16, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 27578. s-17006
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Strelec Slavica, Bukovci 160/a, Markov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10947. g-17292

Strmec Jože, Ulica Franca Mlakarja 18,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
100, izdal LPP. s-17027

Strmole Marko, Krakovska ulica 3, Ljub-
ljana, letno spričevalo Elektrotehniške šole
v Ljubljani, izdano leta 1979. s-17255

Strnad Simona, Industrijska ul. 16, Ru-
še, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4244.
m-380

Sulič Nikolaj Janez, Matjaževa ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 88478. s-17007

Šabić Ljuban, Dolenja vas 29, Ribnica,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424404573.
s-17068

Šepec Nataša, Žubina 16, Veliki Gaber,
vozniško dovoljenje, izdala Občina Treb-
nje. g-17194

Šepec Nataša, Žubina 16, Veliki Gaber,
indeks Univerze Maribor, št. 37038.
g-17195

Šiftar Ana, Triglavska c. 1, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 97.
g-17119

Šimic Renata, Ljubljanska 17, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18912. g-17171

Šinigoj Zoran, Kvedrova 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36218, iz-
dal LPP. s-17018

Škegro Borut, Obrežje 39, Zidani most,
zaključno spričevalo, št. 1044 Kovinarske
šole Krško. p-17074

Škerjanc Jernej, Vodmatska 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
205764. s-17228

Škoberne Marjan, Reštanj 96, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13013.
p-17003

Šljivič Sergej, Rožna ulica 8, Postojna,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12315.
s-17017

Šober Mateja, Vrhovci c. XXVII 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586327, reg. št. 193337. s-17128

Špende Mojca, Simona Jenka 11, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28353. s-17011

Šrenk Darko, Log 2, Hrastnik, diplomo
Srednje kadetske šole za miličnike št. III.
338/151-87, izdana leta 1987. s-17149

Štepec Robert, Šmarska cesta 4, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
202920. s-17231

Štimec Jože, Ob Jamovniški 24, Kočev-
je, potrdilo o opravljenem tečaju, št. 1030,
izdala Gozdarska šola v Postojni. g-17122

Štok Ivo, Dolga reber 15, Koper, vozniš-
ko dovoljenje, kat. B, št. 7283. g-17297

Štokelj Primož, Goriška c. 51, Ajdovšči-
na, spričevalo 1. letnika STŠ v Novi Gorici,
šolsko leto 94/95. g-17070

Štolfa Ivan, Ivanji Grad 23, Komen, de-
lovno knjižico. g-17302

Štor Bojan, Gortanova 8, Ljubljana, spri-
čevalo 4. letnika Šubičeve gimnazije, izda-
no leta 1963. s-17040

Štotl Štefan, Sv Jurij 8, Rogašovci, potr-
dilo o opravljenem tečaju težke gradbene
mehanizacije, št. 742/89. g-17102

Štrukelj Skubic Olga, Molska c. 1a, Bre-
zovica, indeks Srednje pedagoške šole Ljub-
ljana, izdan leta 1984 na ime Štrukelj Olga
in zaključni izpit, izdala CDI Univerze leta
1995 na ime Štrukelj Olga. s-17218

Štumberger Katja, Gradišče 19, Vrhni-
ka, maturitetno spričevalo Vzgojiteljske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1995. s-17046

Šuštar Marija, Potok 12, Kamnik, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 15176. s-17268

Tekavec Aljaž, Srebrničeva ul. 17, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
s-17054

Tekstor Vladimir, Mestne njive 9, Novo
mesto, zavarovalno polico št. 0161320, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. s-17217

Toplak Tatjana, Svržnjakova 11, Ptuj,
spričevalo 8. razreda. g-17078

Trajkovič Tihomir, Kregarjeva 49, Bre-
žice, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-17101

Trofenik Verena Šulek, Kavče 63, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10295. g-17107

Turk Tomaž, Preglov trg 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5413.
s-17138

Tursan Ivan, Brdevečki križ 3, Šenko-
vec, diplomo Obrtne šole Krško, št. 29-6-64,
izdana leta 1964. g-17245

Ulaga Pia, Vegova 6a, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 175949.
s-17036

Uran Andrej, Graška gora 18, Podgorje
pri Slov. Grad, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje strojne šole v Velenju. p-17001

Urbanc Simona, Likozarjeva ulica 23,
Kranj, spričevalo I., II., III. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstil-
ne šole v Ljubljani, izdano od 1990-1992.
s-17262

Urbančič Helena, Rožna dolina c II 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 171533. s-17136

Valenčič Andrej, Gregorčičeva 14, Ilir-
ska Bistrica, vojaško knjižico. s-17047

Vasiljevič Jožica, Kovaška 4, Muta, spri-
čevalo SŠ Slovenj Gradec. g-17071

Velič Meri, Rajčeva 63, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico. s-17252

Veličkovič Zoran, Kekčeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 885605, št. reg. 134709. s-17064

Verhnjak Jožef, Ob polju 22, Muta, za-
ključno spričevalo Poklicne kovinarske šo-
le Muta, šolsko leto 1974/75. g-17118

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

Vesel Luka, Zoisova ulica 23, Vir, Dom-
žale, diplomo Srednje šole v Domžalah, iz-
dana leta 1992. s-17050

Vidic Roman, Hrvatini 208 d, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-17304

Vidmar Primož, Mala Žablje 34, Dobrav-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S830310, izdala UE Ajdovščina. g-17076

Vidovič Darinka, Frankolovska 2, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
97292. m-381

Virt Sandi, Koritno 39, Oplotnica, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 18164. g-17293

Viršek Sonja, Celovška 103, Ljubljana,
spričevalo I. letnika Srednje šole tiska in pa-
pirja v Ljubljani, izdano leta 1984. s-17143

Vičar Dejan, Rotman 18/A, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 29221.
g-17097

Vovk Kristina, Vilharjeva 2, Piran, de-
lovno knjižico, št. 100389. g-17169

Vražič Štefanija, Brodarjev trg 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
767872, reg. št. 67235. s-17139

Vrbnjak Miro, Ptujska 45, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17109.
g-17223

Vukovič Sanela, Jačka 2 a, Logatec, spri-
čevalo 8. razreda OŠ 8. talcev Logatec, iz-
dano leta 1995. s-17282

Vučkič Emira, Ulica bratov Babnik 16,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1594o17, izdal LPP. S-17196

Zadravec Vladimir, Kobilje 28, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2602. p-17018

Zagorc Renata, Majaronova 4, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Beži-
grad, izdano leta 1983. s-17044

Zdolšek Mihael, Noršinci 9, Ljutomer,
potrdilo o znanju CPP. p-17020

Zehić Seudin, Teočak, zaključno spriče-
valo Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča
v Ljubljani, izdano leta 1990. s-17126

Zorko Marko, Selo pri Vodicah 5 c, Vo-
dice, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
74352. s-17034

Zovko Peter, Pot pomorščakov 5, Porto-
rož, spričevalo 3. letnika Gimnazija Anto-
nio Sema Piran, izdano leta 1992. s-17227

Zupan Sabina, Postaja 68, Mirna peč,
spričevalo 3. letnika gimnazije Novo mesto.
g-17106

Zupančič Cvetka, Ig 182, Ig, maturitetno
spričevalo Gimnazije Vič, izdano leta 1975
na ime Koritnik Cvetka. s-17239

Žagar Barbara, Skopska ulica 8, Ljublja-
na, spričevali za 3. in 4. letnik Gimnazije
Poljane, izdana leta 1995. s-17221

Žgank Iztok, Ul. Marjana Jerina 2 A,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje tehniške šole v Celju, št. 982. p-17047

Žibert Biserka, Pucova 5, Celje, zavaro-
valno polico, št. 0341033. p-17078


