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Sodni register

KRANJ

Rg-34945

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01478 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/05679/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve javnega pod-
jetja zaradi spojitve s temile podatki:

Matična št. 5926823
Firma: JEKO - IN, javno komunalno

podjetje, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: JEKO - IN, d.o.o., Je-

senice
Pravnoorg. oblika: j.p.
Sedež: Jesenice, Cesta maršala Tita 51
Osnovni kapital: 136,843.910,15 SIT
Ustanoviteljica: Občina Jesenice, Jese-

nice, C. maršala Tita 78, vstopila 18. 12.
1995, vložek 136.843.910,15 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bran-
ko Noč, imenovan 18. 12. 1995, Jesenice,
Prosvetna ul. 6, v.d. direktorja zastopa brez
omejitev, razen pri prometu z nepremični-
nami, za kar potrebuje soglasje ustanovite-
lja, in pri prometu z ostalimi materialnimi
naložbami, ki niso opredeljene z letnim pro-
gramom dela, za kar potrebuje soglasje nad-
zornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Vidmar Tomaž,
Čeh Aleksander, Pšenica Janez, Jensterle
Anton in Končnik Peter, vsi vstopili 18. 12.
1995.

Dejavnost, vpisana 3. 1. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4020 Proizvodnja plina;
distribucija plinastih goriv po plinovodni
mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 6024
Cestni tovorni proemt; 6030 Cevovodni
transport; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja

in tehnologije; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpad-
kov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene.

Ustanovitev družbe zaradi spojitve 3
družb, in sicer: Vodovod, komunalno pod-
jetje, p.o., Jesenice (št. reg. vl. 1/228/00),
Komunala, podjetje za komunalno dejav-
nost, d.o.o., Jesenice (št. reg. vl. 1/3336/00)
in Kres, podjetje za oskrbo naselij s toplot-
no energijo, d.o.o., Jesenice (št. reg. vl.
1/3337/00) na podlagi pogodbe o spojitvi z
dne 18. 12. 1995.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 95/00208 Rg-19798

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00208 z dne 23. 8. 1995 pod št.
vložka 1/02355/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa prevzete
družbe s temile podatki:

Firma: SLOVENSKE ŽELEZARNE -
ŽELEZARNE ŠTORE - JEKLO, d.o.o.,
Štore

Skrajšana firma: SŽ-ŽŠ-JEKLO, d.o.o.,
Štore

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Štore, Železarska cesta 3
Osnovni kapital: 32,994.713 SIT.
Izbris subjekta vpisa dne 3. 8. 1995 po

pravnomočnem sklepu Okrožnega sodišča v
Slovenj Gradcu Srg 95/00059 z dne 26. 7.
1995, zaradi pripojitve k subjektu Sloven-
ske železarne-metal Ravne, d.o.o., Koroška
ceta 14, Ravne na Koroškem, (reg. vl.
1-07270-00 OS Slovenj Gradec).

LJUBLJANA

Srg 15046/94 Rg-427

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

MERCATOR-MEGA, predelava, po-
sredovanje, poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 107, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 10. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Poslovni sistem Mercator,
d.d., Ljubljana, Dunajska 107, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunaj-
ska 107, Ljubljana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju druž-
be po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po pre-
teku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 30. 1. 1995

Srg 4614/94 Rg-428

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

VARIA  –  TRIAS,  podjetje  za  inže-
niring,  proizvodnjo,  trgovino  in  finanč-
no svetovanje, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/11758/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Igor Potočan, Ljubljana,
Metoda Mikuža 6, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Igorja Potočana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju druž-
be po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po pre-
teku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 9. 2. 1995

Srg 8261/94 Rg-429

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

KVADER, računalniški sistemi, d.o.o.,
Ljubljana,  Cankarjeva  4,  reg.  št.  vl.
1/03681/00,  preneha  po  skrajšanem  po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kostrevec Ljubo, Streliš-
ka 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Kostrevec Ljuba.

Srg 7383/94 Rg-430

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:
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POLHEK,  trgovina,  inženiring,  Vod-
nikova 2, Ljubljana, reg. št. vl. 1/12162/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Vera Praprotnik, Ljublja-
na, Bratov Učakar 24, Mirko Praprotnik, Ljub-
ljana, Kajuhova 38 in Barbara Vogrič, Gospo-
dinjska 27, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku 8.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelje Vero Pra-
protnik, Mirka Praprotnika in Barbaro Vogrič.

Srg 7391/94 Rg-431

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

D & HRIBAR, d.o.o., trgovsko podjetje
na veliko in malo, Polje 17, Zagorje, reg. št.
vl. 1/23544/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 18. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Hribar Judita, Zagorje
ob Savi, Polje 17, z ustanovitvenim kapitalom
126.398 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
126.398 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico Hribar Judito.

Srg 8260/94 Rg-432

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

D.C.M., d.o.o., Ljubljana, Medveščko-
va 4, reg. št. vl. 1/10655/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dermota Miha, Medvešč-
kova 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Dermota Miha, Medveščkova 4, Ljubljana.

Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 17. 2. 1995

Srg 09971/94 Rg-433

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba M & V, podjetje za gradbeni
inženiring, kooperacije in poslovno-infor-
macijske storitve, d.o.o., Ljubljana, Lin-
hartova 19, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 16. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matevž Priveršek, Bebler-
jev trg 10, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Priveršek Matevža.

Srg 09968/94 Rg-434

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba METEOR, abc trgovsko pod-
jetje, Leninov trg 16, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 30. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Asim Ogreševič, Leni-
nov trg 16, Ljubljana, Boris Kos, Moste 8c,
Komenca in Zdravko Drobnič, Vlahovičeva
2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
Asima Ogreševiča, Borisa Kosa in Zdravka
Drobniča, po deležih kot so udeleženi v os-
novnem kapitalu družbe.

Srg 09859/94 Rg-435

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba JAN BUS, podjetje za prevoz
potnikov in turizem, d.o.o., Kočevje, Bra-
čičeva 20, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jože Jankovič, Bračičeva
20, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom
9.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Jankovič Jožeta.

Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 3. 1995

Srg 08338/94 Rg-436

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba DOMATELLO, trgovina, go-
stinstvo, storitve, gradbeništvo, zastopa-
nje, d.o.o., Ljubljana, Petrovičeva 11, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Damir Sejdič, Petrovičeva
11, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Sejdič Damirja.

Srg 08476/94 Rg-437

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba KARA, avtoprevozniško pod-
jetje, p.o., Ribnica, Prijateljev trg 2, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skupš-
čine z dne 19. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Alojz Knafelj, Breže 28,
Ribnica, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Knafelj Alojza, Breže 28, Ribnica.

Srg 09851/94 Rg-438

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba EPLOM, podjetje za proizvod-
njo in storitve na področju elektronike,
d.o.o., Ljubljana, Levarjeva 92, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Silvester Štok, Levarjeva
92, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Štok Silvestra.

Srg 09948/94 Rg-439

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba EXPRES FOTO STUDIO, pod-
jetje za fotografske storitve in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 106, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Potočnik, Ulica Stane-
ta Severja 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Potočnik Janeza.

Srg 09952/94 Rg-440

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba MAS, elektronika, projektira-
nje in razvoj, d.o.o., Vir pri Domžalah,
Bevkova 3, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelji so Sašo Zorman, Ulica Po-
horskega bataljona 18, Ljubljana, Marko Če-
bokli, Topniška 45, Ljubljana in Aleksander
Kokot, Nušičeva 15, Vir pri Domžalah, z
ustanovitvenim kapitalom 2.001 SIT, ki prev-
zemajo obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku 2.001
SIT prenese v celoti na ustanovitelje Zorman
Saša, Čebokli Marka in Kokot Aleksandra.

Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče  po  preteku  tega  roka  sprejelo  sklepe
o izbrisu  družb  iz  sodnega  registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 3. 1995

Srg 9420/94 Rg-441

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba ANBI LINE, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, marketing in po-
sredovanje, Periška 7, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Andrejka Hočevar in
Benarda Hočevar, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici
v razmerju njunih deležev.

Zoper sklep skupščine o prenehanju druž-
be po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 4. 1995

Srg 16900/94 Rg-442

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Step’s, d.o.o., podjetje za svetovanje, mar-
keting, inženiring, trgovino, gostinstvo in rek-
reacijo, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Zveza športnih društev
Svoboda, Ljubljana; Bratec Milan, Ljublja-
na; Černoš Drago, Ljubljana; Štembal Bojan,
Ljubljana in Grahek Tone, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 3.000 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
3.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico
Zveza športnih društev Svobode, Gerbičeva
61, Ljubljana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju druž-
be po skrajšanem postopku je v smislu 396.

in 397. člena zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 5. 1995

Srg 9418/94 Rg-443

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba CONTACT, svetovanje, trgovi-
na, marketing, d.o.o., Ljubljana, Smoleto-
va 12, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Iva Premerl, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.100 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu Republike Slo-
venije, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 23. 5. 1995

Srg 09550/94 Rg-444

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba FRANK, d.o.o., Imovica 16, Lu-
kovica, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 29. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Franko Simon in Franko
Jože, oba stanujoča Imovica 16, Lukovica, z
ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Franko Simona in Franko Jožeta, na vsakega
polovico.

Srg 09549/94 Rg-445

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba P3, d.o.o., Spodnje Gameljne 95,
Ljubljana-Šmartno, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 16. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Andrej Petruša, Spodnje
Gameljne 95, Ljubljana-Šmartno, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku

2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Andreja Petrušo, Spodnje Gameljne 95, Ljub-
ljana-Šmartno.

Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu Republike Slove-
nije, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklepa o izbrisu družb iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 8. 1995

Srg 09696/94 Rg-446

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

SODOGMA, d.o.o., Prvomajska 24, So-
dražica, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matjaž Ogrinc, Sodražica,
Prvomajska 24, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Matjaža Ogrinca, Prvomajska 24, Sodražica.

Zoper sklep skupščine o prenehanju druž-
be po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 8. 1995

Srg 9581/94 Rg-447

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

PETOMA, podjetje za trgovino, zasto-
panje in proizvodnjo, d.o.o., Vrhnika, Le-
sno brdo 16, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Jereb, Lesno brdo
16, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Antona Jereba, Lesno brdo 16, Vrhnika.

Srg 9669/94 Rg-448

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

UNNA, d.o.o., Trzin, Zorkova 9, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skupš-
čine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Metka Učak, Zorkova
9, Trzin, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico
Metko Učak, Zorkova 9, Trzin.

Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih druž-
bah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklepa o izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 12. 1995

Srg 3125/95 Rg-449

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba Saturnus Vzdrževanje, d.o.o.,
Ob železnici 16, Ljubljana, reg. št. vl.
1/19208/00,  preneha  po  skrajšanem  po-
stopku po sklepu skupščine z dne 29. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Saturnus Orodjarna in
Strojegradnja, d.d., Ljubljana, Ob železnici
16, z ustanovitvenim kapitalom 5,057.199
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
5,057.199 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja Saturnus Orodjarna in Strojegradnja,
d.d., Ljubljana.

Srg 9401/94 Rg-450

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba VALENCA, consulting in trgo-
vina, d.o.o., Domžale, Šlandrova 20, reg. št.
vl. 1/14083/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja in družbenika sta Ljubomir Pe-
trovič in Janko Petrovič, z ustanovitvenim kapi-
talom 15.440 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
15.440 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega do ene polovice.

Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih druž-
bah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklepa o izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 12. 1995

Srg 19393/94 Rg-451

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

EUROBEN, podjetje za trgovino, inže-
niring, računalništvo, zastopstvo in stori-
tve, Plešičeva 27, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja družbe sta Nada Bogaljevič
in Esad Bogaljevič, oba stanujoča Rusjanov
trg 10, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja v sorazmerju njunih
poslovnih deležev.

Zoper sklep skupščine o prenehanju druž-
be po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 12. 2. 1996

Srg 19533/94 Rg-452

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

ECOM, trgovsko podjetje Ljubljana,
Resljeva 38, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Vida Najdič, Resljeva
c. 38, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ostalo premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju druž-
be po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 13. 2. 1995

Srg 4850/94 Rg-453

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Cestno podjetje, vzdrževanje, podjetje
za vzdrževanje in varstvo cest, d.o.o., Ljub-
ljana, Stolpniška 10, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 20. 9.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Cestno podjetje Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Stolpniška 10, z ustanovitve-
nim kapitalom 14,034.610 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ostalo premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja Cestno podjetje Ljubljana, p.o.

Srg 4851/95 Rg-454

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Cestno podjetje, storitve, podjetje za
opravljanje gostinskih in drugih storitev,
d.o.o., Ljubljana, Stolpniška 10, preneha

po skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 15. 7. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Cestno podjetje Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Stolpniška 10, z ustanovitve-
nim kapitalom 9,608.438,70 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ostalo premoženje prenesena usta-
novitelja Cestno podjetje Ljubljana, p.o.

Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih druž-
bah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklepa o izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 15. 2. 1996

MARIBOR

Srg 217/96 Rg-455

Družba   MIPERA,   export-import,
d.o.o., Maribor, Razlagova 5, reg. št. vl.
1/7807-00, katere ustanovitelji so Radolič
Igor, Ul. Mileve Zakrajšek 8, Maribor, Mi-
helič Dragan, Gomila 10 b, Desternik, Ptuj
in Peršak Darko, Ul. bratov Greifov 20, Ma-
ribor, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Radolič Igor,
Ul. Mileve Zakrajšek 8, Maribor, Mihelič
Dragan, Gomila 10 b, Desternik, Ptuj in Per-
šak Darko, Ul. Bratov Greifov 20, Maribor.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 27. 3. 1996

NOVA GORICA

Rg-33881

Družba MAMI, podjetje za knjigovodos-
tvo in obdelavo podatkov, d.o.o., Ajdovšči-
na, s sedežem Cankarjev trg 1, Ajdovščina,
ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-801-00, prene-
ha po skrajšanem postopku, po sklepu ustano-
vitelja družbe z dne 14. 12. 1995.

Ustanovitelj je Žorž Milan, Cankarjev trg
1, Ajdovščina, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 14. 12. 1995
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02801-153/95 Ob-1024

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 4. 12. 1995
pod zap. št. 153, z nazivom: statut, ki jo je
zahtevala pooblaščena oseba sindiakta z
imenom: Sindikat železničarjev Slovenije,
sindikalna enota Celje in sedežem: Celje,
Aškerčeva ul. št. 1.

Št. 02801-154/95 Ob-1025

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 4. 12. 1995
pod zap. št. 154, z nazivom: pravila sindika-
ta, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sin-
dikata z imenom: Sindikat družbe varnost
Celje in sedežem: Celje, Miklošičeva ul.
št. 1.

Št. 02801-155/95 Ob-1026

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 13. 12.
1995 pod zap. št. 155, z nazivom: pravila
sindikata, ki jo je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata z imenom: Sindikat Arma-
tura, d.o.o., Celje in sedežem: Celje, Cesta
v Trnovlje 7.

Št. 02801-156/95 Ob-1027

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 18. 12.
1995 pod zap. št. 156, z nazivom: pravila
konference podružnic sindiakta, ki jo je zah-
tevala pooblaščena oseba sindikata z ime-
nom  Konferenca  podružnic  sindikata
SKEI  Slovenske  železarne  in  sedežem:
Štore, Železarska 3.

Št. 02801-157/95 Ob-1028

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 18. 12.
1995 pod zap. št. 157, z nazivom: pravila
sindikata, ki jo je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata z imenom: Sindikat Kan-
trade, d.o.o., Celje in sedežem: Celje, Ce-
sta v Trnovlje 7.

Št. 02801-158/96 Ob-1029

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 3. 1. 1996
pod zap. št. 158, z nazivom: statut območne-
ga policijskega sindikata Celje, ki jo je zah-
tevala pooblaščena oseba sindikata z ime-
nom: Območni policijski sindikat Celje in
sedežem: Celje, Ljubljanska ul. št. 12.

Št. 02801-159/96 Ob-1030

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 8. 1. 1996
pod zap. št. 159, z nazivom: pravila sindika-
ta, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sin-
dikata  z  imenom:  Sindikat  Federcom,
d.o.o., Celje in sedežem: Celje, Cesta v
Trnovlje 7.

Št. 02801-160/96 Ob-1031

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 24. 1. 1996
pod zap. št. 160, z nazivom: pravilnik o
delovanju enote sindikata FIDES, ki jo je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom: FIDES, sindikat zdravnikov in
zobozdravnikov Slovenije, Enota Zdravi-
lišče Dobrna in sedežem: Dobrna, št. 51.

Št. 02801-161/96 Ob-1032

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 9. 2. 1996
pod zap. št. 161, z nazivom: pravila sindika-
ta kovinske in elektroindustrije, ki jo je zah-
tevala pooblaščena oseba sindikata z ime-
nom: Sindikat EMO - Eterna, d.o.o., Ce-
lje in sedežem: Celje, Mariborska 86.

Št. 024-02/96-3 Ob-1033

Statut Sindikata delavcev v zdravstve-
ni negi Slovenije, sindikalna enota Bolni-
šnice  za  zdravljenje  in  rehabilitacijo
pljučnih bolnikov Sežana, Sežana, Can-
karjeva 4, ki so ga sprejele članice sindi-
kalne enote na ustanovnem sestanku dne
30. 9. 1994, se hrani na Oddelku za občo
upravo, druge upravne naloge in skupne za-
deve Upravne enote Sežana.

Statut sindikata je vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov pod zap. št. 6, dne 29. 3.
1996.

Št. 24/94 Ob-1047

Od 29. 7. 1994 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo v
hrambi  pravila  Sindikata  delavcev  v
zdravstveni negi Slovenije, enota doma
“Tisje”.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 24.

SLOVENJ GRADEC

Srg 5414/94 Rg-422

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 5414/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 12. 4. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1285-00, vpiše izbris družbe ME-
TEOR,  podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino, d.o.o., s sedežem Prisoje 63/a,
Prevalje, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Franc Koneč-
nik iz Prevalj, Prisoje 63/a.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 4. 1995

Srg 2061/94 Rg-423

Družba LINIJA, d.o.o., Ravne na Ko-
roškem,  Trg  svobode  5/a,  reg  št.  vl.
1/1629-00, katere družbenici sta Tancer Bo-
jana in Fišer Lidija, po sklepu družbenic z
dne 19. 5. 1994, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti upnikom prevzameta Tancer Bojana iz
Raven na Koroškem, Preški vrh 25 in Fišer
Lidija iz Raven na Koroškem, Trg svobode
5/a.

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 5. 3. 1995

Srg 5145/94 Rg-424

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 5145/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 5. 3. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/7091-00, vpiše izbris družbe
MIGP-co. KOROŠPED, špedicija, trgo-
vina in turizem, d.o.o., s sedežem Dragov-
grad, Pod gradom 41, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzamejo Mihev dr.
Štefan iz Prevalj, Pod gonjami 15/a, Ivačič
Jožica iz Dravograda, Pod gradom 41, Gla-
zer Olga iz Raven na Koroškem, Javornik
32 in Prodanovič Marjana iz Prevalj, Na
Fari 1.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 5. 3. 1996

Srg 78/95 Rg-425

Družba LEOVAN, storitve, trgovina,
proizvodnja, d.o.o., Mežica, Polena 22,
reg št. vl. 1/8754-00, katere družbenik je
Lepold Praper, po sklepu družbenika z dne
31. 3. 1995, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Leopold Pra-
per iz Mežice, Polena 22.

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 11. 3. 1996

Srg 3581/94 Rg-426

Družba DAFNIS, storitve in trgovina,
d.o.o., Vuzenica, Splavarska 10, reg št. vl.
1/8521-00, katere družbenik Peserl Danilo,
po sklepu družbenika z dne 24. 5. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Peserl Dani-
lo iz Vuzenice, Splavarska 10.

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 12. 2. 1996
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Št. 25/94 Ob-1048

Od 29. 7. 1994 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo v
hrambi pravila Sindikata zdravstva in so-
cialnega varstva Slovenije v zavodu “Tis-
je”.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 25.

Št. 22/94 Ob-1049

Od 19. 1. 1994 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo v
hrambi pravila Sindikata vzgoje, izobraže-
vanja in znanosti Slovenije, Osnovne šole
Gradec, Litija.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 22.

Št. 21/94 Ob-1050

Od 19. 1. 1994 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo v
hrambi pravila Sindikata vzgoje, izobraže-
vanja in znanosti Slovenije, Osnovne šole
Šmartno pri Litiji.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 21.

Št. 20/94 Ob-1051

Od 23. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo v
hrambi pravila Sindikata vzgoje, izobraže-
vanja in znanosti Slovenije, Vzgojno vars-
tvene organizacije Litija.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 20.

Št. 16/93 Ob-1052

Od 21. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo v
hrambi pravila ZSSS Sindikata delavcev
kmetijske in živilske industrije, Mesarije
in prekajevalnice Litija.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 16.

Št. 13/93 Ob-1053

Od 20. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo v
hrambi pravila ZSSS Sindikata delavcev
komunalnega  in  stanovanjskega  gospo-
darstva Slovenije, Sindikata Komunalno
stanovanjskega podjetja Litija.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 13.

Št. 10/93 Ob-1054

Od 21. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo v
hrambi pravila ZSSS, Sindikata kovinske
in elektro industrije, Sindikata podjetja
KOMO Polšnik.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 10.

Št. 9/93 Ob-1055

Od 21. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo v
hrambi pravila ZSSS, Sindikata tekstilne
in usnjarsko-predelovalne industrije, Sin-
dikata Pletilje Litija.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 9.

Št. 7/93 Ob-1056

Od 24. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo v
hrambi pravila ZSSS, Sindikata tekstilne
in usnjarsko-predelovalne industrije Slo-
venije, Sindikat Predilnice Litija.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 25.

Št. 6/93 Ob-1057

Od 23. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo v
hrambi pravila ZSSS, Sindikata lesarstva
Slovenije, Sindikata Lesne industrije Li-
tija.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 6.

Št. 5/93 Ob-1058

Od 22. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo v
hrambi pravila FIDES, Sindikata zdravni-
kov in zobozdravnikov Slovenije, enota
ZD Litija.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 5.

Št. 4/93 Ob-1059

Od 23. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo v
hrambi pravila Neodvisnost konfederacija
novih   sindikatov   Slovenije,   Kovina
Šmartno.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 4.

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 113/95-22 R-42

To sodišče je po 84. členu ZPP postavilo
začasnega zastopnika tožencu Adku Krupi-
ću, nazadnje stanujočemu V. Bubnja 109,
Zagreb, Republika Hrvaška, sedaj neznane-
ga bivališča v reševanje statusne zadeve s
tožnico Amro Krupić in določilo zastopnika
odvetnika Aleša Paulina iz Kranj, Partizan-
ska 10f. Začasni zastopnik bo zastopal to-
ženca Adka Krupića v tem pravdnem po-
stopku P 113/95 vse dotlej, dokler toženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem, oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavilo skrbnika.

P 525/95-13 R-43

To sodišče je v pravdni zadevi P 525/95
na podlagi točke 4. in 5. 84. člena ZPP
postavilo tožencu Blagoju Miljaševiču, na-
zadnje stanujočem Gradnikova 73/III, Ra-
dovljica, sedaj neznanega bivališča v BiH,
začasna zastopnica je Vesna Ivaneš, Radov-
ljica, Cankarjeva 31. Zastopnik bo zastopal
toženca v tem pravdnem postopku vse dot-
lej, dokler toženec ali njegov pooblaščenec
ne bosta nastopila pred sodiščem, oziroma

dokler skrbstveni organ ne bo sporočil so-
dišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 20. 9. 1995

Stečajni postopki
in likvidacije

St 1/96 S-119

To sodišče je s sklepom, opr. št. St 1/96,
z dne 4. 4. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ARBA, storitve, proizvod-
nja, trgovina, d.o.o., Aškerčeva 11, Ptuj.

Odslej firma glasi: ARBA, storitve, proi-
zvodnja, trgovina, d.o.o., Aškerčeva 11, Ptuj
– v stečaju.

Opravi se skrajšani stečajni postopek.
Za stečajnega upravitelja je določen Mir-

ko Žagar, dipl. ek., stanujoč Zg. Hajdina
212.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvo-
dih in dokazi, v roku 2 mesecev od dneva
objave tega oklica, dolžniki pa naj brez od-
lašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 21. 6.
1996, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča, dne 4. 4.
1996.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 4. 4. 1996

St 26/94-67 S-116

To sodišče je s sklepom St 26/94 dne
28. 3. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Zaščita, Zagorje ob Savi, p.o. –
v stečaju, Cesta Otona Župančiča št. 13,
Zagorje ob Savi.

Po pravnomočnosti sklepa se izbriše na-
vedeni dolžnik iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 28. 3. 1996

St 4/96 S-113

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom DAN, p.o., Ljubljana, Voj-
kova 78, za dne 21. 5. 1996 ob 9. uri, v
konferenčni dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 4. 1996

St 5/96 S-112

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 5/96 sklep z dne 1. 4. 1996:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Predilnica Laško, Proizvodnja in tr-
ženje, d.o.o., Laško, Podšmihel 1.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hudej Zvonimir, s. p., VIS, Spominska uli-
ca 16, Celje.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.
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IV. Dolžnike  pozivamo,  naj  brez  odla-
šanja  poravnajo  svoje  dolgove  stečajni
masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z us-
treznimi listinami in kolkovane s predpisa-
no takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
26. junija 1996 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 1. 4. 1996.

Okrožno sodišče v Celju

dne 1. 4. 1996

St 14/94 S-118

To sodišče razpisuje v stečajnem postop-
ku nad dolžnikom Libela, Industrija teht-
nic in finomehanike, p.o., Opekarniška 2,
Celje (St 14/94) II. narok za preizkus terja-
tev, ki bo dne 20. 5. 1996 ob 9. uri, v sobi
106/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 3. 4. 1996

St 19/95-34 S-114

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom  KEKO,  Tovarna  keramičnih
kondenzatorjev, d.d., Žužemberk – v ste-
čaju, razpisuje drugi narok za preizkus ter-
jatev, ki bo dne 24. 4. 1996 ob 9. uri, v sobi
118 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 1. 4. 1996

St 4/96 S-115

I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 4/96  z  dne  2. 4. 1996  začelo  stečajni
postopek  nad  stečajnim  dolžnikom  Kroj,
proizvodno  trgovsko  podjetje  Vuzeni-
ca,  p.o.

Odslej firma glasi: Kroj, proizvodno tr-
govsko podjetje Vuzenica, p.o. – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Franc Žaucer, ekonomist iz Radelj ob Dra-
vi, Pod gradom 24.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dol-
gove takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. 7. 1996 ob 10. uri, v sobi št. 28 tega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglas-
no  desko  tukajšnjega  sodišča  dne  2.  4.
1996.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 2. 4. 1996

St 37/95-66 S-117

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
drugi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Merinka Melinda, d.o.o., Maribor,
Žitna ul. 12 – v stečaju, dne 22. 5. 1996 ob
9. uri, v sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 2. 4. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-242

Podjetje Kolpa, d.d., Rosalnice 5, Met-
lika, podaljšuje javni poziv upravičencem
do interne razdelitve in notranjega odkupa
delnic, ki je bil prvič objavljen v Uradnem
listu RS, št. 1/96, dne 12. I. 1996. Istega dne
je bil javni poziv objavljen tudi v dnevniku
Delo in na oglasnih deskah podjetja.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil za neizplačane plače in
vplačilo denarnih sredstev se podaljša do
vključno 31. 5. 1996. Dodatne informacije
je mogoče dobiti v dopoldanskem času po
tel. 068/323-501 ali 58-273, ter osebno na
sedežu podjetja. Kontaktni osebi sta Irena
Štrbenc in Vid Fajdiga.

Kolpa, d.d., Metlika

Št. 9009/027 La-234

Astra Veletrgovina, p.o., Ljubljana,
Dunajska 47, podaljšuje javni poziv upra-
vičencem (zaposlenim, nekdanjim zaposle-
nim in upokojencem) za sodelovanje v in-
terni razdelitvi in notranjemu odkupu dele-
žev. Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Delo in na oglasni deski 8. 3. 1996 ter v
Uradnem listu RS, št. 16/96.

Javni poziv se podaljša do vključno 15. 5.
1996.

Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko upravičenci dobijo vsak
delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
061/316-970 pri Ireni Beznik.

Astra Veletrgovina, p.o., Ljubljana

Št. 2066 La-235

V programu lastninskega preoblikova-
nja podjetja Planika Kranj, Podjetja za
trženje in proizvodnjo obutve, p.o., ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 31-32/95 z
dne 9. 6. 1995 se rok v javnem pozivu k
vpisu in vplačilu delnic, navedenem v točki
7, podaljša do 19. 4. 1996.

Prvo podaljšanje roka je bilo objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 45/95 z dne 4. 8.
1995.

Planika Kranj, p.o.

Št. 42/96 La-236

MEGRAD inženiring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposle-
nim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic. Javni poziv je bil
prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/96
dne 12. 2. 1996 in v dnevniku Delo dne 9. 2.
1996. Istočasno je bil javni poziv objavljen
tudi na oglasnih deskah v podjetju. Podalj-
šanje javnega poziva je bilo objavljeno 8. 3.
1996 v dnevniku Delo in v Uradnem listu
RS.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 10. 6. 1996.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po telefonu

159-18-56 ali osebno na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.

MEGRAD inženiring, p.o., Ljubljana

Št. 91/96 La-240

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) ter 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij
(Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94,
43/94 in 68/94) objavlja Komunalno in sta-
novanjsko podjetje Slovenska Bistrica, p.o.,
Slovenska Bistrica, Pohorskega bataljona
12, program o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

Program je z odločbo št. LP
00784/1996-JM, z dne 15. 3. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo.

1. Firma in sedež: Komunalno in stano-
vanjsko podjetje Slovenska Bistrica, p.o.,
Slovenska Bistrica, Pohorskega bataljo-
na 12.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Maribo-
ru, enota v Mariboru pod reg. št. 1/84-00.

2. Matična številka: 5073162.
3. Dejavnost
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti: –

komunalna dejavnost:
  – proizvodnja in distribucija vode,
  – preprečevanje in odvajanje odplak,
  – vzdrževanje snage v mestih in nase-

ljih,
  – čiščenje javnih površin in poslovnih

površin,
  – odnašanje, odlaganje odpadkov,
  – urejanje javnih parkov, nasadov, dre-

voredov, zelenic, otroških igrišč, ulic, ploč-
nikov in drugih javnih površin s pripadajo-
čimi napravami in opremo,

  – urejanje javnih parkirišč, dovoznih
poti, peš poti in drugih javnih poti v naselju,

  – oskrba naselij s toplotno energijo,
  – oskrba naselij z zemeljskim plinom,
  – urejanje pokopališč ter pokopališka

in pogrebna dejavnost,
– stanovanjsko gospodarstvo:

  – opravljanje strokovnih nalog in del
ter vodenje evidenc pri gospodarjenju s sta-
novanji, stanovanjskimi hišami, poslovnimi
prostori v skladu s sklenjenimi pogodbami z
lastniki stanovanj,

  – strokovne naloge priprave dolgoroč-
nega, srednjeročnega in letnega planiranja
razvoja stanovanjske dejavnosti.

4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je organizirano kot javno podjetje v druž-
beni lastnini s popolno odgovornostjo.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanja podjetja (družbenega ka-
pitala):

– Sklad RS za razvoj – 20%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja – 10%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
V skladu z določbami zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93)
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je podjetje pred pričetkom lastninskega
preoblikovanja ugotovilo delež družbenega
kapitala, ki pripada Občini Slovenska Bi-
strica v višini 57% za kar se jim izda ustrez-
no število navadnih delnic.

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
Družbeno Komunalno in stanovanjsko

podjetje Slovenska Bistrica, p.o., Pohorske-
ga bataljona 12, poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja), da lahko v 30 dneh po obja-
vi tega oglasa in poziva v Uradnem listu
RS, v dnevniku Večer ter na oglasni deski
podjetja zamenjajo lastniške certifikate za
začasnice (kasneje delnice) in tako sodelu-
jejo pri interni razdelitvi delnic. Delnice, ki
bodo razdeljene upravičencem v okviru in-
terne razdelitve, so navadne, glasijo se na
ime in so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup delnic
Družbeno Komunalno in stanovanjsko

podjetje Slovenska Bistrica, p.o., Pohorske-
ga bataljona 12, poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja), da lahko sodelujejo pri no-
tranjem odkupu delnic. Notranji odkup del-
nic (začasnic) bo potekal sočasno z interno
razdelitvijo delnic v višini 40% družbenega
kapitala, z upoštevanjem 50% popusta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi, bodo delnice notranjega odkupa
lahko vplačali s presežnimi certifikati 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 in 43/94).

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

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačali pri blagajni podjetja na naslo-
vu Slovenska Bistrica, Pohorskega Bataljona
12, vsak delovni dan od 8. do 13. ure, za
gotovino pa na posebnem privatizacijskem
podračunu št. 51810-698-12708 z navedbo
Plačilo kupnine za delnice v notranjem od-
kupu, do 30 dni po objavi v dnevniku Večer.

9. Informacije
Vabimo vse upravičence, da se na naš

poziv oglasijo z obvestilom o dodelitvi last-
niškega certifikata.

Upravičenci dobijo dodatne informacije
v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem
preoblikovanju vsak delovnik od 8. do 13.
ure pri Maksu Šturmu, dipl. ek., računovod-
ja, tel. 062/811-901.

Komunalno in stanovanjsko podjetje
Slovenska Bistrica, p.o.

La-241

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena 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 in 68/94) objavlja, pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo LP 00866/1996-DD, z dne 11. 3.
1996.

1. Splošni podatki o podjetju:
Firma: Mercator Ograd, d.o.o.
Sedež: Ormož, Kolodvorska 7.
Matična številka: 5076382.
1.2 Pravna oblika organiziranosti: pod-

jetje je registrirano kot družba z omejeno
odgovornostjo v 100% družbeni lasti, pri
pristojnem Temeljnem sodišču v Mariboru,
enota v Mariboru s sklepom Srg 542/90,
pod registrskim vložkom št. 1-2909-00.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

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

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju družbenega kapitala, uporabilo nasled-
njo kombinacijo načinov preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade –
40%,

– interna razdelitev delnic – 20% druž-
benega kapitala,

– notranji odkup delnic – 40% družbe-
nega kapitala.

4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Večer, vložijo svoje lastniške cer-
tifikate in potrdila za manj izplačane plače,
v zameno za delnice ter tako sodelujejo v
interni razdelitvi delnic podjetja. Upravi-
čenci lahko predložijo svoje lastniške certi-
fikate in potrdila v navedenem roku vsak
delovnik od 8. do 12. ure na blagajni druž-
be. Rok je prekluziven. Upravičenec, ki za-
mudi navedeni rok, ne more sodelovati pri
interni razdelitvi delnic podjetja. Podjetje
bo za interno razdelitev delnic podjetja ne-
menilo 20% družbenega kapitala podjetja.
Kolikor bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov in potrdil upravičencev prese-
gla 20% družbenega kapitala, lahko tisti
upravičenci, ki so sodelovali pri interni raz-
delitvi delnic podjetja uporabijo presežek
lastniških certifikatov in potrdil za kupnino
v notranjem odkupu delnic. Pri tem bo pod-
jetje v zameno za lastniške certifikate in
potrdila razdelilo delnice interne razdelitve
in uporabilo presežke lastniških certifikatov
in potrdila za notranji odkup delnic propor-
cionalno za vsakega upravičenca posebej.
V primeru, da bo ostal del delnic, namenje-
nih interni razdelitvi nerazdeljen, bo pod-

jetje izvedlo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih. Delnice, ki bodo razdelje-
ne v okviru interne razdelitve, so navadne
delnice, ki se glasijo na ime in so neprenos-
ljive dve leti od njihove izdaje, razen z de-
dovanjem. Podjetje bo delnice vodilo v de-
materializirani obliki.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni po objavi javnega poziva v ča-
sopisu Večer vplačajo delnice in tako posta-
nejo udeleženci odkupa delnic podjetja. Del-
nice bo mogoče vplačati na poseben privati-
zacijski račun št. 52410-698-20145, z na-
vedbo: Plačilo kupnine za delnice
notranjega odkupa. Delnice se odkupujejo s
50% popustom. Upravičenci lahko vplaču-
jejo delnice s presežkom lastniških certifi-
katov in potrdil ter z denarnimi vplačili.
Upravičenec, ki zamudi navedeni rok, ne
more sodelovati v notranjem odkupu delnic.
Delnice, ki bodo pridobljene v okviru pro-
grama notranjega odkupa imajo lastnosti iz
35. člena uredbe o pripravi programa preob-
likovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastniškega preoblikovanja podjetij. Podjet-
je bo delnice vodilo v dematerializirani ob-
liki. Delnice, ki jih bodo upravičenci odku-
pili z denarnimi vplačili so neprenosljive
izven kroga udeležencev notranjega odku-
pa, razen z dedovanjem. V okviru programa
so prenosljive med udeleženci z omejitvijo,
da se število zaposlenih med udeleženci, ne
zmanjša pod eno tretjino zaposlenih v pod-
jetju. Delnice, ki jih bodo upravičenci pri-
dobili v zameno za presežne lastniške certi-
fikate, so dve leti od njihove izdaje nepre-
nosljive, razen z dedovanjem. Po preteku
tega časa postanejo te delnice enake kot
ostale delnice iz programa notranjega odku-
pa. Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnice podpisali tudi soglasje k
aktu o lastninskem preoblikovanju in statu-
tu ter pristopili k delniškemu sporazumu s
pravili notranjega odkupa.

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po tel. 062/701-211 ali oseb-
no na sedežu družbe, kjer jim je na voljo
tudi osnutek statuta delniške družbe ter del-
ničarskega sporazuma s pravili notranjega
odkupa.

Mercator Ograd, d.o.o.,
Ormož

La-237

Projektivno podjetje Kranj, p.o., Blei-
weisova c. 6, objavlja vsebino programa
lastninskega preoblikovanja, ki ga je odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo z odločbo št.
LP 01542/1996-ASA z dne 28. 3. 1996.

1. Firma: Projektivno podjetje Kranj,
p.o., Bleiweisova c. 6, Kranj.

2. Sedež: Kranj, Bleiweisova c. 6.
3. Registracija podjetja: podjetje je vpi-

sano v sodni register Okrožnega sodišča v
Kranju pod št. reg. vložka 1-113-00.

4. Matična številka: 5077133.
5. Osnovna dejavnost: projektiranje

gradbenih objektov.
6. Šifra podskupine dejavnosti: 110402.
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7. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je v 100% družbeni lasti.

8. Predvidena lastninska struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja:

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

b) Slovenski odškodninski sklad – 10%,
c) Sklad RS za razvoj – 20%,
d) udeleženci interne razdelitve – 20%,
e) udeleženci notranjega odkupa – 40%.
9. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
a) prenos navadnih delnic na Kapitalski

sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja – 10% družbenega kapitala,

b) prenos navadnih delnic na Slovenski
odškodninski sklad – 10% družbenega ka-
pitala,

c) prenos navadnih delnic na Sklad RS
za razvoj – 20% družbenega kapitala,

d) interna razdelitev družbenega kapita-
la – 20% družbenega kapitala,

e) notranji odkup – 40% družbenega ka-
pitala.

10. Javni poziv
a) Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku vključno 30 dni po objavi odobrenega
programa v dnevniku Delo in na oglasnih
deskah v podjetju predložijo svoje lastniške
certifikate in potrdila za neizplačani del ne-
to osebnih dohodkov v zameno za začasnice
(kasneje delnice). Upravičenci lahko pred-
ložijo svoje lastniške certifikate v navede-
nem roku vsak delovnik od 8. do 14. ure v
tajništvu na sedežu podjetja. Če bo vrednost
predloženih certifikatov in potrdil presegla
20% družbenega kapitala, lahko upravičen-
ci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi,
uporabijo presežek lastniških certifikatov in
potrdil za kupnino v programu notranjega
odkupa delnic, pri čemer bo presežek upo-
rabljen proporcionalno za vsakega udele-
ženca. Če bo ostal del delnic, namenjenih
interni razdelitvi, nerazdeljen, bo z objavo
internega razpisa na oglasnih deskah najka-
sneje v naslednjih 15 dneh, začel teči nov
15-dnevni rok za predložitev lastniških cer-
tifikatov ožjih družinskih članov zaposlenih
v podjetju. Če tudi v drugem krogu ne bo
vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo
podjetje preostanek delnic do 20% preneslo
na Sklad RS za razvoj. Podjetje bo udele-
žencem v lastninskem preoblikovanju naj-
prej izdalo začasnice, ki jih bo po vpisu
preoblikovanja v sodni register zamenjalo
za delnice.

b) Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku vključno 30 dni po objavi javnega po-
ziva v dnevniku Delo ter na oglasnih deskah
podjetja vplačajo delnice in tako postanejo
udeleženci programa notranjega odkupa del-
nic. Notranji odkup bo istočasno z interno
razdelitvijo delnic in ob enakih pogojih ter
na enak način v višini 40% družbenega ka-
pitala z upoštevanjem 50% popusta. Upra-
vičenci lahko vplačajo delnice s presežkom
lastniških certifikatov, z gotovino ter s po-
trdili  o  obračunanih,  toda  neizplačanih
osebnih dohodkih. Delnice se vplačajo na
privatizacijski podračun podjetja št.
51500-698-3983 pri ARSPPNI Kranj z na-

vedbo: plačilo kupnine za delnice v notra-
njem odkupu. Podjetje bo upravičencem naj-
prej izdalo začasnice, ki bodo po vpisu
preoblikovanja v sodni register zamenljive
za delnice. Upravičenci bodo hkrati z vpi-
som in vplačilom delnic podpisovali tudi
pristop k pravilom notranjega odkupa.

11. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure na sedežu podjetja
osebno ali po tel. 064/211-144, 217-461 in
212-194. Kontaktni osebi sta v. d. direktorja
Anton Ponikvar in Marija Jenkole.

Projektivno podjetje Kranj, p.o.

La-238

Podjetje Tovarna transportnih naprav
Cerknica, p.o., Cerknica na podlagi 16. čle-
na uredbe o pripravi programa preoblikova-
nja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij objavlja
program lastninskega preoblikovanja, ki ga
je z odločbo št. LP 01064/1996-KJ z dne 5.
2. 1996 sprejela Agencija Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo.

1. Firma in sedež: Tovarna transport-
nih naprav Cerknica, p.o., Cerknica, Pod-
skrajnik 17, Cerknica.

2. Matična številka: 5143675.
3. Dejavnost podjetja: šifra 34100.
Osnovna dejavnost podjetja je proizvod-

nja tovornjakov in posebnih vozil, kovinskih,
stavbnih in drugih kontrstrukcij, drugih stro-
jev in naprav, kmetijskih strojev, gradbenih
in rudarskih strojev in opreme, popravilo in
vzdrževanje cestnih motornih vozil, izdelava
in popravilo lesenih predmetov in druge sto-
ritve kovinsko predelovalne obrti.

4. Pravna oblika organiziranosti podjet-
ja: Tovarna transportnih naprav Cerknica,
p.o., Cerknica je družbeno podjetje s 100%
družbeno lastnino.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanja podjetja:

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

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad Republike Slovenije za razvoj –

najmanj 20%,
– udeleženci interne razdelitve – največ

20%,
– udeleženci notranjega odkupa – največ

40%.
6. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic oznake A na

sklade v vrednosti najmanj 40% družbene-
ga kapitala,

– interna razdelitev navadnih delnic oz-
nake B v vrednosti največ 20% družbenega
kapitala,

– notranji odkup delnic oznake C in D v
vrednosti največ 40% družbenega kapitala,

– prenos preostanka navadnih delnic oz-
nake F na Sklad za razvoj.

7. Javni poziv vsem upravičencem
a) Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni po objavi tega oglasa v časopisu
Delo predložijo lastninske certifikate in vpi-
šejo delnice v zameno za lastniške certifika-
te ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi

delnic podjetja (prvi krog). Upravičenci, ki
bodo zamudili 30 dnevni rok za pridobitev
lastniških certifikatov, ne morejo sodelova-
ti pri interni razdelitvi delnic podjetja. Koli-
kor v prvem krogu ne bo vpisanih vseh 20%
delnic namenjenih interni razdelitvi, bo pod-
jetje v nadaljnjih 10 dneh pozvalo ožje dru-
žinske člane zaposlenih k udeležbi v interni
razdelitvi delnic (drugi krog). Rok predloži-
tve lastninskih certifikatov bo znašal 10 dni
od objave na oglasni deski podjetja. Interni
razpis bo izvedla komisija za lastninsko
preoblikovanje.

Kolikor tudi v drugem krogu ne bo vpi-
sanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo pod-
jetje kot kupnino za delnice iz interne raz-
delitve uporabilo potrdilo o neizplačanih ne-
to osnovnih plačah delavcev. Kolikor tudi
to ne bo zadolščalo, bo podjetje preostanek
delnic do 20% preneslo na Sklad RS za
razvoj. V primeru, da udeleženci drugega
kroga z vplačilom lastninskih certifikatov
presežejo celotni znesek družbenega kapi-
tala, ki je vključen v program interne razde-
litve, uporabi podjetje pri znižanju propor-
cionalni kriterij. Podjetje v zameno za
lastniške certifikate razdeli delnice interne
razdelitve in uporabi presežke lastniških cer-
tifikatov proporcionalno za vsakega upravi-
čenca posebej.

Upravičenci bodo lahko prinesli lastnin-
ske nakaznice za razpolaganje z lastninski-
mi certifikati v blagajno podjetja vsak de-
lovnik od 7. do 14. ure v okviru zgoraj
navedenih rokov.

V primeru, da bodo udeleženci prvega
kroga interne razdelitve, to so zaposleni,
bivši zaposleni in upokojenci, v zameno za
lastniške certifikate vpisali več delnic kot
znaša 20% vrednosti družbenega kapitala,
bo podjetje presežek v celoti in proporcio-
nalno uporabilo kot kupnino za notranji od-
kup podjetja.

Podjetje bo delnice vodilo v nemateriali-
zirani obliki, udeležencem interne razdeli-
tve pa bo izdalo začasnice. Delnice iz inter-
ne razdelitve so navadne, se glasijo na ime
in so neprenosljive dve leti od njihove izda-
je, razen z dedovanjem.

b) Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da
sodelujejo pri notranjem odkupu podjetja,
tako da v roku 30 dni po objavi v časopisu
Delo vpišejo in vplačajo delnice, tako da
izvedejo plačilo kupnine s predložitvijo pre-
sežnih certifikatov, z denarjem in presežni-
mi potrdili za neizplačani del neto osnovnih
plač delavcev. Tisti upravičenci do nakupa,
ki zamudijo 30 dnevni rok za plačilo odkup-
nine, ne morejo več sodelovati v programu
notranjega odkupa. Upravičenci se s pisno
izjavo na vpisnici odločajo, da pristopajo k
programu notranjega odkupa. Ko upravičen-
ci plačajo kupnino za prvi paket navadnih
delnic, postanejo udeleženci programa no-
tranjega odkupa. V primeru, da udeleženci
z vplačilom lastninskih certifikatov prese-
žejo celotni znesek kupnine za celotni od-
stotek družbenega kapitala, ki je vključen v
program notranjega odkupa, uporabi pod-
jetje pri znižanju proporcionalno merilo.

Podjetje za neobračunane in neplačane
prispevke in davke na neto osnovne osebne
dohodke izda in prenese delnice v tej višini
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na pokojninski sklad za kar se zmanjša vred-
nost družbenega kapitala, ki ga podjetje po
programu lastninskega preoblikovanja na-
meni za notranji odkup in interno razdeli-
tev.

Navadne delnice se bodo vplačevale z
gotovino na poseben privatizacijski podra-
čun podjetja št. 50160-698-25589 pri Agen-
ciji za plačilni promet Cerknica vsak delov-
nik od 7. do 14. ure z navedbo plačila kup-
nine za navadne delnice v notranjem odku-
pu do 30 dni po objavi razpisa notranjega
odkupa v časopisu Delo. Delnice notranjega
odkupa se vplačajo s 50% popustom. So
navadne, imenske in dajejo poleg pravice
do udeležbe pri dobičku tudi pravico do
upravljanja in sorazmernega dela preostale-
ga premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe. Izdane so v nominalni vrednosti
1.000 SIT, prodajna cena delnic pa znaša
1.348 SIT.

Delnice notranjega odkupa, vplačane z
gotovino imajo oznako C in so, dokler pro-
gram notranjega odkupa ni zaključen, pre-
nosljive le znotraj udeležencev programa
notranjega odkupa, izven udeležencev pro-
grama pa le z dedovanjem.

Prenosljivost delnic v okviru programa
je omejena z zahtevo, da ostaja najmanj 1/3
zaposlenih med udeleženci programa.

Delnice notranjega odkupa pridobljene
za presežne lastniške certifikate in za pre-
sežna potrdila za neizplačani del neto oseb-
nih dohodkov imajo oznako D in so nepre-
nosljive dve leti od izdaje, po dveh letih pa
so enake kot ostale delnice notranjega od-
kupa, to je prenosljive zgolj med udeleženci
notranjega programa.

Ves preostanek delnic, ki ostanejo do
40% vrednosti družbenega kapitala iz nas-
lova notranjega odkupa, ki se po odobritvi
programa lastninskega preoblikovanja v
predvidenem 30-dnevnem roku ne bo vpla-
čal, se prenese na podlagi 29. člena ZLPP
na Sklad Republike Slovenije za razvoj kot
delnice oznake F.

8. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju ob delovnikih v času
od 8. do 14. ure pri Mariji Meden  in Danici
Mišič na tel. 061/793-331, telefaks
061/793-575.

Tovarna transportnih naprav
Cerknica, p.o., Cerknica

La-239

Na osnovi soglasja št. LP
01213/1996-IZ Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo z
dne 6. 3. 1996 Kremen, p.o., Novo mesto,
objavlja program lastninskega preobliko-
vanja podjetja.

1. Firma in sedež: Industrija in rudniki
nekovin Kremen, Novo mesto, p.o., Novo
mesto, Rozmanova 9.

2. Dejavnost: pretežna dejavnost je pri-
dobivanje in predelava nekovin.

3. Lastništvo: podjetje je v 100% druž-
beni lasti.

4. Predvidena lastniška struktura:
– Kapitalski sklad pokojninsko invalid-

skega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,

– upravičenci interne razdelitve – 20%,
– upravičenci notranjega odkupa – 40%.
5. Javni poziv
5.1 Interna razdelitev
Kremen, p.o., Novo mesto, poziva vse

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence,
da v roku 30 dni po objavi vpišejo delnice v
zameno za lasntiške certifikate in potrdila
za premalo izplačane plače in tako sodelu-
jejo v interni razdelitvi, ki ji je namenjeno
20% družbenega kapitala.

Kolikor podjetje ne bo izdalo potrdil v
tem času, bo rok javnega poziva podaljšan
in objavljen.

5.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence, da s presežnimi cer-
tifikati in potrdili ter gotovino sodelujejo
pri notranjem odkupu delnic, ki imajo 50%
popust.

6. Kraj, čas, način vpisa
Delnice interne razdelitve in notranjega

odkupa lahko upravičenci v okviru 30 dni
od objave vpisujejo vsak delovnik od 10. do
12. ure v računovodstvu podjetja.

7. Vse dodatne informacije v celotni pro-
gram lahko upravičenci dobijo v službenem
času pri Žmavčiču in Gorenčevi, tel.
068/322-315.

Industrija in rudniki nekovin Kremen
Novo mesto, p.o.

Št. 146/96 La-243

Skladno s predpisi podjetje objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja,
ki ga je z odločbo št. LP 01371/1996-TT z
dne 11. 3. 1996 odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo.

1. Firma in sedež: Projektivni biro Re-
gion Brežice, p.o., Cesta prvih borcev 11.

2. Matična številka: 5076153.
3. Dejavnost
Osnovna dejavnost podjetja je: gradbe-

no projektiranje, prostorsko in urbanistično
projektiranje, strokovna opravila s področja
družbenega planiranja, svetovalni inženi-
ring, izvajanje gradbenega nadzora, prodaja
tipskih projektov.

4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je mešana lastnina s tem, da je družbene-
ga kapitala 89,83%, zasebnega pa 10,17%.

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%, upravičen-
ci iz naslova interne razdelitve – 20%, upra-
vičenci iz naslova 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 v Uradnem listu RS, v časopisu
Delo ter na oglasni deski podjetja, zamenja-
jo lastniške certifikate za začasnice (kasne-
je delnice), ter tako sodelujejo 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 delav-
ce), da lahko sodelujejo pri notranjem od-
kupu delnic podjetja. Upravičenci bodo del-
nice notranjega odkupa lahko vplačevali s
presežnimi certifikati in denarnimi vplačili.

Upravičenec, ki zamudi rok od 30 dni, ne
more sodelovati v notranjem odkupu delnic.

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

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali pri blagajni na sedežu pod-
jetja vsak delovni dan od ponedeljka do pet-
ka od 8. do 13. ure.

Gotovinsko vplačane delnice se vplaču-
jejo na poseben privatizacijski podračun pri
Agenciji za plačilni promet v Brežicah, št.
51620-698-000-0075179, z navedbo “plači-
lo kupnine za delnice 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, po tel. 0608/61-358,
pri Siniši Zidaniču ali osebno na sedežu
podjetja Region, p.o., Brežice.

Projektivni biro Region, p.o.,
Brežice

Razpisi delovnih mest

Št. 117-96 Ob-1095

Zavod za izobraževanje in kulturo Črno-
melj, Župančičeva 1, objavlja prosti delovni
mesti

I. samostojnega strokovnega delavca
Pogoji:
– visokošolska izobrazba jezikovne smeri,
– pedagoško andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– tri leta delovnih izkušenj na področju

izobraževanja odraslih in mladine;
II. snažilke
Pogoji:
– najmanj osnovnošolska izobrazba,
– dokončano usposabljanje za snažilke,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– trimesečno poskusno delo.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev in kratkim življenjepisom naj kandidati
pošljejo v osmih dneh od objave razpisa na
naslov ZIK Črnomelj, Župančičeva 1.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh od končanega zbiranja prijav.

Zavod za izobraževanje in kulturo,
Črnomelj

Ob-1023

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.,
Škapinova ul. 1/a, Celje, razpisuje prosto
delovno mesto

tehničnega vodje
(posebna pooblastila in odgovornosti)
Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe stroj-

ne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj na podobnih

delih;
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– opravljen preizkus znanja za tehnično
vodenje energetskih objektov,

– aktivno znanje enega tujega jezika.
Z vlogo je potrebno predložiti tudi kon-

cept osebnih pogledov o načinu realizacije
že zastavljenega programa dela in opredeli-
ti svojo vlogo pri realizaciji le-tega.

Izbrani kandidat bo imenovan za man-
datno dobo 4 let.

Pisne  prijave  z  dokazili  o  izpolnjeva-
nju  pogojev  in  kratkim  življenjepisom
pošljite v 8 dneh po objavi na naslov Ener-
getika Celje javno podjetje, d.o.o., Škapi-
nova 1/a, 3000 Celje, s pripisom “za raz-
pis”.

Prijavljene kandidate bomo obvestili v 8
dneh po odločitvi.

Energetika Celje,
javno podjetje, d.o.o.

Ob-1082

SKB BANKA, d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, na podlagi 25. člena statuta razpisuje
naslednja dela in naloge s posebnimi poob-
lastili in odgovornostmi

1. izvršnega direktorja banke za po-
dročje kapitalskih naložb,

2. direktorja službe za organizacijo,
3. direktorja sektorja plačilni promet,
4. pooblaščenca Uprave banke,
5. direktorja PE Krško,
6. direktorja PE Novo Mesto.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev

izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ekonom-

ske smeri,
– aktivno znanje tujega jezika,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na

podobnih vodilnih delovnih mestih v gos-
podarstvu in/oziroma v bančništvu,

– potrebne organizacijske sposobnosti in
osebnostne kvalitete, ki so razvidne iz dose-
danjega dela.

Pri delovnem mestu pod zaporedno šte-
vilko 4. in 5. je potrebno poznavanje gospo-
darskega okolja.

Delovna mesta se razpisujejo za mandat-
no obdobje petih let z možnostjo neomeje-
nega ponovnega imenovanja.

Kandidati pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: SKB BANKA, d.d., Ljub-
ljana, Kadrovska služba – s pripisom “za
razpis”, Ljubljana, Slovenska c. 55.

SKB BANKA, d.d.,
Ljubljana

Ob-1083

Na podlagi 40. člena statuta Fotona, d.d.,
razpisuje delovno mesto

predsednika delniške družbe.
Za opravljanje razpisanega delovnega

mesta morajo kandidati poleg splošnih po-
gojev izpolnjevati še naslednje:

– najmanj visokošolska izobrazba,
– organizacijske in vodstvene sposobno-

sti,
– aktivno znanje enega od svetovnih je-

zikov.
Kandidati naj k vlogam priložijo progra-

me dela, dokazila o izpolnjevanju razpisnih
pogojev in curriculum vitae.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5-letni
mandat.

Pisne prijave pošljite na naslov: Fotona, d.d.,
Nadzorni odbor – za razpis, Stegne 7, 1210
Ljubljana-Šentvid, v roku 15 dni od objave.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po končanem izbirnem postopku.

Fotona, d.d., Ljubljana

Razpisi
javnih natečajev

Ob-1102
Popravek

V  javnem  razpisu  za  sofinanciranje
strokovnih podlag za pripravo občinske
prostorske dokumentacije ter uvedbo ur-
banističnih natečajev in delavnic v letu
1996, objavljenem v Ur. l. RS, št. 19/96 z
dne 5. IV. 1996, Ob-980 se:

Črta 1. alinea 1. odstavka točke 6. jav-
nega razpisa za sofinanciranje strokovnih
podlag za pripravo občinske prostorske do-
kumentacije ter izvedbo urbanističnih na-
tečajev in delavnic v letu 1996.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-1099
Popravek

V javnem razpisu za izbiro dobavite-
ljev pisarniškega materiala, ki je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 19/96 z dne
5. IV. 1996, Ob-954, Ministrstvo za okolje
in prostor, pod poglavjem VIII. Postopek
razpisa, naslednje točke pravilno glasijo:

1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS
za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
najkasneje do 26. 4. 1996 do 11. ure.

3. Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1996
ob 10. uri, v sejni sobi Uprave RS za vars-
tvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana. Pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti s seboj
pisno pooblastilo za zastopanje.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 144/96 Ob-1097
Popravek

V javnih razpisih Fakultete za šport, ob-
javljenih v Uradnem listu RS, št. 19/96, z
dne 5. IV. 1996, Ob-950, Št. 131/96 in
Ob-951, Št. 131/96, se rok za sprejem po-
nudb v 9. točki in odpiranje ponudb v 10.
točki pravilno glasita:

9. točka: Rok za sprejem ponudb je
22. 4. 1996 do 12. ure.

10. točka: Odpiranje ponudb bo komi-
sija opravila 22. 4. 1996 ob 12.30.

Fakulteta za šport

Ob-1080
Popravka

Pri objavi javnega razpisa za izbiro
najugodnejšega ponudnika za izdelavo
prostorske dokumentacije za avtocesto na
odseku Vrba–Črnivec Ministrstva za oko-
lje in prostor, Urada RS za prostorsko plani-
ranje, Ob-850, Št. 96, objavljenega v Urad-

nem listu RS, št. 17/96 z dne 28. III. 1996,
se 10. točka javnega razpisa pravilno glasi:

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”, 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 19. 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,
19. 4. 1996 ob 13. uri, v prostorih MOP,
Urad RS za prostorsko planiranje, Ljublja-
na, Župančičeva 6 – 4. nadstropje”.

Pri objavi javnega razpisa za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za izdelavo prostor-
ske dokumentacije za avtocesto na odseku
Krška vas–Obrežje” Ministrstva za okolje in
prostor, Urada RS za prostorsko planiranje,
Ob-851, Št. 96, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 17/96 z dne 28. III. 1996 se 10. točka
javnega razpisa pravilno glasi:

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 odpi-
raj”, z navedenim ponudnikom, oddati v taj-
ništvu Urada RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Župančičeva ul. 6 – pritličje, do
vključno petka, 19. 4. 1996 do 12. ure. Po-
nudbe poslane po pošti, morajo biti poslane
priporočeno in morajo prispeti v vložišče
naročnika do zgoraj navedenega roka in ure.

Javno odpiranje ponudb bo v petek,
19. 4. 1996 ob 14. uri, v prostorih MOP,
Urad RS za prostorsko planiranje, Ljublja-
na, Župančičeva 6 – 4. nadstropje”.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-1081
Popravek

V “javnem razpisu za oddajo del pri
izgradnji prizidka (III. faza) k osnovni šoli
v Vitanju Občine Vitanje objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 13-14 z dne 8. III. 1996,
Ob-580, št. 6012-96, se rok za oddajo in odpi-
ranje ponudb pravilno glasi 24. 4. 1996.

Občina Vitanje

Ob-1091

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici objavlja na
osnovi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za modernizacijo ceste Terbegovci -

Brezje
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. Predmet razpisa: modernizacija lokal-

ne ceste (L 2818) Terbegovci - Brezje v
dolžini 1.800 m.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 23,000.000 SIT.
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4. Predvideni začetek del je 17. 6. 1996,
dokončanje v 30 koledarskih dneh.

5. Merila za izbor najugodnješega po-
nudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki.

6. Ponudbe morajo vsebovati vse sesta-
vine 12. člena odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. V ponudbi je potrebno upoštevati, da
ob sklenitvi pogodbe investitor ne zagotavlja
avansa.

8. Investitor si pridržuje pravico, da z
ozirom na razpoložljiva sredstva skrajša re-
konstruirani odsek ceste.

9. Ponudniki lahko dobijo informacije in
razpisano dokumentacijo na Občini Sv. Jurij
ob Ščavnici, Biserjane 1a, Videm ob Ščavni-
ci tel.-fax 069-68-004 pri Petru Brumnu.

10. Kompletne ponudbe z oznako “Po-
nudbe za modernizacijo ceste - ne odpiraj”
morajo ponudniki oddati do 6. 5. 1996.

11. Odpiranje pondub bo javno v sejni
sobi občine Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 7. 5.
1996 ob 10. uri.

Predstavnik ponudnika mora komisiji
predložiti pisno potrdilo.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

Št. 321-01-52/96-01 Ob-1019

Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Par-
mova 33, objavlja na podlagi 1. in 23. člena
uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 7/96)

javni razpis
za dodelitev sredstev za regresiranje
obrestne mere za najete investicijske

kredite v živinorejski prireji in rastlinski
pridelavi ter predelavi in dodelavi

kmetijskih pridelkov in dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva za regresiranje

obrestne mere za najete investicijske kredite v
živinorejski prireji in rastlinski pridelavi ter
predelavi in dodelavi kmetijskih pridelkov in
drugih dopolnilnih dejavnostih na kmetijah.

Sredstva se bodo dodeljevala za nasled-
nje namene:

1. Izgradnja in obnova hlevov oziroma na-
kup hlevske opreme za prirejo govejega mesa,

2. Izgradnja in obnova hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za rejo goved na ob-
močjih z omejenimi naravnimi dejavniki za
kmetijstvo,

3. Izgradnja in obnova hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za vzrejo in pitanje
prašičev,

4. Izgradnja in obnova hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za rejo drobnice na
območjih z omejenimi naravnimi dejavniki
za kmetijstvo,

5. Izgradnja in obnova hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za rejo kuncev,

6. Izgradnja in obnova hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za rejo plemenskih
kobil, razen tistih, ki se uporabljajo v športu
in rekreaciji,

7. Nakup mehanizacije za opravljanje
storitev v strojnih krožkih,

8. Nakup specialne mehanizacije,
9. Izgradnja in obnova objektov in na-

prav za dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
ki temeljijo na predelavi lastnih kmetijskih
pridelkov ali lesa oziroma povečujejo stop-
njo izkoriščenosti osnovnih zmogljivosti
kmetije,

10. Izgradnja, obnova, nakup objektov
in naprav za skladiščenje lastnih pridelkov,
pripravo in dodelavo lastnih kmetijskih pri-
delkov in izdelkov za trg, predelavo in tr-
ženje pri pridelovalcih oziroma skupinah
pridelovalcev, razen prostorov in opreme za
dodelavo in skladiščenja svežega konzum-
nega sadja,

11. Obnova hmeljskih žičnic in naprava
novih hmeljskih žičnic ter prostorov za su-
šenje hmelja,

12. Obnova sadovnjakov,
13. Podpora investicijam v semenarstvo

- izgradnja in obnova objektov za dodelavo
in skladiščenje semena kmetijskih rastlin,
nakup opreme za dodelavo in skladiščenje
semena kmetijskih rastlin; izgradnja in ob-
nova skladišč in nakup opreme za dodelavo
semenskega krompirja,

14. Izgradnja in adaptacija rastlinjakov
in plastenjakov za rastlinsko pridelavo in
nakup opreme za rastlinjake in plastenjake
za rastlinsko pridelavo,

15. Nakup kmetijskega zemljišča, gozda
in kmetije,

16. Nakup plemenskih telic mesnih pa-
sem za oblikovanje matičnih čred.

II. Pogoji
Skupna sredstva namenjena subvencio-

niranju obresti za investicijske kredite po
tem razpisu znašajo 110 mio SIT.

1. Pravico do prijave na razpis imajo vsi
investitorji, tržni pridelovalci hrane, in si-
cer fizične osebe, ki imajo prebivališče v
Republiki Sloveniji, in pravne osebe (gos-
podarske družbe, zadruge in druge organi-
zacije), ki imajo sedež v Republiki Sloveni-
ji, in sicer v lastnem imenu ali po pooblasti-
lu.

2. Pravico do vlaganja zahtevkov na tem
razpisu imajo vsi iz prejšnjega odstavka in
po pooblastilu tudi finančne organizacije.
Obrazci za vlaganje in uveljavljanje zahtev-
kov so na razpolago na Poslovnem združe-
nju prehrane Slovenije, Slovenska cesta 54,
1000 Ljubljana.

3. Investitor, ki je za podporo določeni
investiciji v preteklosti že pridobil sredstva
finančnih intervencij za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva ter proizvodnje hrane oziro-
ma sredstva, namenjena celostnemu ureja-
nju podeželja in obnovi vasi, ne more za isti
namen kandidirati na tem javnem razpisu.
Podporo za isto investicijo lahko investitor
uveljavlja ponovno le v primeru, če je v
predhodnih zahtevkih uveljavljal sredstva
le za del investicije (postopna gradnja).

4. Investitorji se lahko prijavijo na ta jav-
ni razpis:

a) če imajo že sklenjeno kreditno pogod-
bo, po kateri kreditne obveznosti že poteka-
jo od 1. 10. 1995 dalje oziroma bodo te
obveznosti nastale v letu 1996,

b) fiksna realna obrestna mera (r), izra-
čunana na konformni način, ob upoštevanju
nerevalorizirane glavnice ne sme presegati
10% letno. V primeru, da je obrestna mera
za najet kredit višja, se upošteva obrestna

mera 10% (r). Amortizacijski načrti za obra-
čunavanje regresa morajo biti v tem prime-
ru narejeni tudi na 10% r letno.

5. Investitorji lahko na tem razpisu kan-
didirajo le v primeru, da imajo zagotovljena
sredstva za dokončanje investicije.

6. Investitor jamči s svojim podpisom za
pravilnost podatkov, ki so v njih navedeni.

7. Zahtevke za udeležbo na javnem raz-
pisu zainteresirani investitorji pošljejo na
naslov: Poslovno združenje prehrane Slo-
venije,  Slovenska  cesta  54,  1000 Ljub-
ljana.

8. Regresira se realna obrestna mera (r)
brez upoštevanja revalorizacije in temeljne
obrestne mere. Vrednost priznane osnove
kredita, od katerega se regresira obrestna
mera, ne sme presegati 70% predračunske
vrednosti investicije. Pri določenih name-
nih se pri regresiranju obrestne mere upo-
števa največ do spodaj navedena osnova
vrednosti kredita:

Ad. 1)
Za prirejo govejega mesa:
– izgradnja hlevov – 230.000

SIT/stojišče,
– obnova hlevov – 115.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme – 115.000

SIT/stojišče;
Ad. 2)
Za rejo govedi na območjih z omejenimi

naravnimi dejavniki za kmetijstvo:
– izgradnja hlevov – 510.000

SIT/stojišče,
– obnova hlevov – 255.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme – 255.000

SIT/stojišče;
Ad. 3)
Za vzrejo plemenskih svinj:
– izgradnja hlevov – 360.000

SIT/stojišče,
– obnova hlevov – 180.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme – 180.000

SIT/stojišče;
Za pitance:
– izgradnja hlevov 90.000 SIT/stojišče,
– obnova hlevov 45.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme 45.000 SIT/sto-

jišče;
Ad. 4)
Za rejo drobnice na območjih z omejeni-

mi naravnimi dejavniki za kmetijstvo za
drobnico za mlečno prirejo:

– izgradnja hlevov – 70.000 SIT/stojišče,
– obnova hlevov – 35.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme – 35.000

SIT/stojišče;
Za drobnico za mesno prirejo:
– izgradnja hlevov – 40.000 SIT/stojišče,
– obnova hlevov – 20.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme – 20.000

SIT/stojišče;
Ad. 5)
Za rejo kuncev:
– izgradnja hlevov – 30.000 SIT/stojišče,
– obnova hlevov – 15.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme – 15.000

SIT/stojišče;
Ad. 6)
Za vzrejo plemenskih kobil, razen tistih,

ki se uporabljajo v športu in rekreaciji:
– izgradnja hlevov 360.000 SIT/stojišče,
– obnova hlevov 180.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme 180.000

SIT/stojišče;
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Ad. 7)
 Nakup mehanizacije za opravljanje sto-

ritev v strojnih krožkih 15,000.000
SIT/stroj;

Ad. 8)
Nakup specialne mehanizacije –

15,000.000 SIT/stroj,
Ad. 9)
Dopolnilna dejavnost na kmetiji –

8,000.000 SIT/objekt
Ad.11)
–obnova in postavitev hmeljskih žičnic

– 3,000.000 SIT/ha.
– izgradnja in adaptacija sušilnic – 70%

predračunske vrednosti
Ad. 12)
Obnova sadovnjakov 4,000.000 SIT/ha
Ad. 14)
Izgradnja in adaptacija rastlinjakov za

rastlinsko pridelavo in nakup opreme za
rastlinjake za rastlinsko pridelavo:

– izgradnja rastlinjakov s trdo kritino –
45.000 SIT/m2

– izgradnja rastlinjakov z mehko kritino
(tuneli) – 15.000 SIT/m2

– adaptacija rastlinjakov s trdo kritino –
30.000 SIT/m2

– adaptacija rastlinjakov z mehko kriti-
no (tuneli) – 10.000 SIT/m2

– nakup opreme 70% predračunske vred-
nosti

Ad. 15)
Nakup:
– kmetijskih zemljišč – 4,000.000 SIT/ha
– gozdnega zemljišča – 3,000.000 SIT/ha
– kmetije 20,000.000 SIT/ha
Ad. 16)
Nakup plemenskih telic 200.000 SIT/gla-

vo
Pri namenih pod točkami 10 in 13 se

upošteva kot osnova 70% višine za ta na-
men odobrenega kredita.

Kolikor bo vrednost vlog presegala sku-
pen znesek razpoložljivih sredstev, določen
v razpisu, bodo pri dodelitvi sredstev imele
prednost vloge, ki izpolnjujejo čimveč po-
gojev iz točke 12 tega razpisa.

9. Posebni pogoji pri posameznih name-
nih:

Pri izgradnji hlevov mora investitor za-
gotoviti ustrezno površino (lastno ali naje-
to) za porabo gnojevke ali gnoja (govedo
3,0 GVŽ /ha, prašiči 2,5 GVŽ /h).

Kot investicija za rejo kobil se šteje mi-
nimalno 3 stojišča ali boksi za plemenske
kobile, kjer je lahko eno od stojišč tudi za
plemenskega žrebca, ki je licenciran s strani
državne komisije (dokazilo je kopija letne
odločbe, izdane s strani MKGP).

Pri nakupu mehanizacije v okviru stroj-
nega krožka je potrebno priložiti dokazilo o
obstoju krožka in skupnem nakupu. Podpo-
ra bo dodeljena le za nabavo: strojev za
spravilo in sušenje žit, koruze, sladkorne
pese, in krompirja ter za stiskanje in ovija-
nje bal za voluminozno krmo; mulčerjev;
pnevmatskih sejalnic in sejalnic za strnjeno
setev; posebnih vrtnarskih strojev; strojev
za nanašanje sredstev za varstvo rastlin;
strojev za negovanje ledine.

Za specialno mehanizacijo se štejejo:
– posebni vrtnarski stroji: namizne se-

jalnice, sejalnice za vrtnine, vrtnarski pre-
kopalniki in gredičarji, polagalniki folije,
tunelov in namakalnih cevi, sadilniki sadik,

stroji za medvrstno obdelavo in zaščito,
spravljalniki vrtnin, pobiralniki folije;

– posebni stroji na nagnjenih terenih,
gorski traktorji (tudi standardni traktorji s
štirikolesnim pogonom in zavorami na vsa
4 kolesa in z najmanjšo močjo 40 KW),
transporterji z opremo, ročne motorne ko-
silnice z nizkim težiščem, obračalniki in
zgrabljalniki, vitli za vleko lesa in stroji za
odstranjevanje snega.

Pri dopolnilni dejavnosti se podpira in-
vesticje v objekte in opremo za spodaj na-
vedene namene:

– predelava oziroma obdelava kmetijskih
pridelkov in gozdnih lesnih sortimentov iz
lastne pridelave,

– prodaja lastnih kmetijskih pridelkov in
gozdnih lesnih sortimentov ter proizvodov
iz prejšnje alinee,

– predelava in prodaja gozdnih sadežev,
– gostinska in turistična dejavnost na

kmetiji, vezana na lastno pridelavo,
– določene obrtne dejavnosti, ki so po-

vezane s kmetijsko in gozdarsko proizvod-
njo in so izvzete iz obrtne zakonodaje (do-
mača obrt).

Pri investicijah v prostore za sušenje
hmelja se upoštevajo zahtevki, ki dokazuje-
jo, da gre za investicijo na skupnem princi-
pu (tj. da so v investicijo vključeni najmanj
trije pridelovalci, ki med sabo niso v so-
rodstvenem razmerju).

Nakup plemenskih telic mesnih pasem
mora biti v skladu s selekcijskim progra-
mom za rejce, ki bodo imeli pogodbo o vzre-
ji matične črede sklenjeno z Govedorejsko
službo pri KIS do 30. 5. 1996.

10. Zahtevke bo obravnavala posebna
komisija pri Ministrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. O izbranih zahtevkih
bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano izdalo poseben sklep. Investitorji
bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni po
zaključku razpisa.

11. Investitorji, izbrani na javnem razpi-
su, bodo upravičeni do sredstev regresiranja
realne obrestne mere brez revalorizacije in
temeljne obrestne mere pod navedenimi po-
goji praviloma za obdobje, za katerega je
odobren kredit , vendar največ za 5 let.

12. Prednost pri dodeljevanju sredstev
bodo imeli:

– zahtevki, oblikovani na skupnem prin-
cipu (tj. da so v investicijo vključeni naj-
manj trije pridelovalci, ki med sabo niso v
sorodstvenem razmerju),

– zahtevki z večjim deležem lastnih sred-
stev,

– zahtevki, ki imajo pozitiven učinek na
ohranjenje kulturne krajine in poseljenosti
podeželja,

– zahtevki za investicije, pri katerih je
pričakovati večjo stopnjo donosnosti.

Pri namenu pod točko I/10 se upoštevajo
investicije, ki se bodo izvajale zaradi vsaj
enega izmed naštetih namenov. Prednost
imajo tisti, ki izpolnjujejo čim več pogojev:

– izboljšanje kakovosti pridelka/izdelka,
– uvajanje novih, okolju prijaznih teh-

nologij,
– odpravljanje ‘ozkih grl’ v proizvodnji

in prodaji,
– odpiranje novih prodajnih možnosti,
– uvajanje novih, tržno zanimivih pro-

izvodov,

– izboljšanje ekonomičnosti proizvodnje.
Pri nakupu kmetijskega zemljišča, goz-

da in kmetije s pripadajočimi kmetijskimi
zemljišči morajo investitorji izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– investitor mora biti že lastnik najmanj
3 hektarov kmetijskih zemljišč (razen pri
nakupu kmetije),

– investitor se zaveže, da najmanj 5 let
ne bo odtujil kmetijskih zemljišč,

– prednost imajo tisti, ki jim nakup zem-
ljišča pomeni zaokrožitev kmetije,

–  prednost imajo mlajše družine.
III. Vsebina zahtevka
1. Zahtevku mora biti poleg dokazil, že

navedenih v II. delu razpisa, priloženo:
– za pravne osebe firmo, ROS in njen

sedež oziroma za fizične osebe ime in na-
slov investitorja z enotno matično številko
občana,  številko  žiro  računa  oziroma
hranilne  knjižice,  kamor  se  nakaže  sred-
stva,

– investicijski  program,  pripravljen  na
obrazcu  1:  ‘Vloga  za  regresiranje  realne
obrestne mere pri investicijskih kreditih’,
če je investitor kmet. Obrazce se dobi pri
Poslovnem združenju prehrane Slovenije iz
točke  II./7  ali  pri  kmetijski  svetovalni
službi,

– investicijski program, izdelan po me-
todologiji, objavljeni v Priročniku za izde-
lavo investicijskega programa (Inštitut za
ekonomiko investicij, Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana 1991), če je investitor prav-
na oseba,

– pri objektih mora investitor priložiti
pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma
dovoljenje o priglasitvi del, če gre za obno-
vo objekta,

– 3  izvode  sklenjene  kreditne  pogodbe
s  finančno  organizacijo  o  odobritvi  kre-
dita,

– 3 izvode amortizacijskega načrta
(obračun anuitet, obračun realnih obresti,
obračun revalorizacije, obračun TOM) po
mesecih v posameznih letih do konca kre-
ditnih obveznosti oziroma največ za dobo 5
let,

– obračun obveznosti iz naslova plačila
realnih obresti od 1. 10. 1995 in za leto
1996 po mesecih,

– potrdilo o registraciji kredita pri Banki
Slovenije, kreditna pogodba prevedena v
slovenščino in amortizacijski načrt ter obra-
čun v SIT po srednjem tečaju BS na dan
začetka črpanja kredita, če gre za kredit tuje
banke,

– potrdilo  upravne  enote  o  razvrstitvi
kmetije  v  območje  z  omejenimi  dejavni-
ki,

– dokument pri nakupu (račun, predra-
čun) pri nabavi opreme, pri mehanizaciji
tudi prospekt, iz katerega je razvidna vrsta
stroja in njihov namen,

– pooblastilo za vlaganje vloge, v koli-
kor investitor vloge na vlaga sam,

– pri namenih od točke 1-6, 9, 10, 11,
12, 13 in 14 mora biti kot dokazilo lastniš-
tva priložen zemljiško-knjižni izpisek, star
manj kot 1 leto ali v primeru najema dolgo-
ročna zakupna pogodba.

2. Rok za prijavo na javni razpis je 30.
maj 1996.

3. Vloga se vloži na obrazcu 2, ki je
priloga tega razpisa.
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4. Investitorji so dolžni ministrstvu, pri-
stojni inšpekciji in drugim organom, pri-
stojnim za nadzor, omogočiti nadzor nad
porabo sredstev.

5. Če  investitor  iz  neopravičljivih  raz-
logov  ne  izpolni  obveznosti  oziroma
sredstva porabi nenamensko, mora povrni-
ti vsa neupravičeno pridobljena sredstva

skupaj s pripadajočimi obrestmi. Obresti
se računajo od dneva nakazila. Za zamuje-
na vračila se obračunajo zamudne obresti.
Obrestna mera se obračunava v višini, do-
ločeni v skladu z zakonom o predpisani
obrestni  meri  zamudnih  obresti  in  te-
meljni obrestni  meri  (Uradni  list  RS,  št.
45/95).

6. Dokazilo o obstoju strojnega krožka
(seznam članov) oziroma o skupni investi-
ciji (pogodba).

7. Investitorji, ki jim bodo dodeljena
sredstva, bodo sklenili pogodbo o črpanju
sredstev z Ministrstvom za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

Ministrstvo za kmetijstvo
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Št. 516-5/95-126 Ob-1075

Ministrstvo za zdravstvo RS skladno s 7.
členom zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št.
9/92 in 13/93) objavlja

razpis
namenskih sredstev za programe

in projekte prevencije zasvojenosti v letu
1996

1. Skladno z nacionalnim programom
preprečevanja zasvojenosti v RS namenja-
mo sredstva razpisa za sofinanciranje na-
slednjih skupin programov in projektov, ki
se že izvajajo ali bodo realizirani v letu
1996:

a) Epidemiološko raziskovalno razvojni
projekti

Sredstva razpisa so namenja projektom,
katerih cilj je ugotavljanje razširjenosti in
značilnosti uživanja drog med različnimi
starostnimi skupinami prebivalcev Sloveni-
je, z možnostjo kontinuiranega spremljanja
trendov oziroma evalvacija preventivnih in
terapevtskih programov, ki že potekajo v
Sloveniji.

Ministrstvo bo sofinanciralo do pet pro-
gramov in projektov.

b) Preventivni programi in projekti s pri-
marnim poudarkom na prevenciji zasvoje-
nosti

Sredstva razpisa so namenjena progra-
mom in projektom, katerih cilj je večja in-
formiranost, osveščanje ter sprememba
vzorcev vedenja, povezanega z uživanjem
drog, s poudarkom na programih zmanjše-
vanja škode.

Prednost bodo imeli projekti in progra-
mi, namenjeni visoko - rizičnim skupinam
in mladim ter tisti, namenjeni zgodnjemu
odkrivanju uživanja drog ter zgodnji inter-
venciji na terenu.

Ministrstvo bo sofinanciralo do deset iz-
branih programov in projektov.

c) Programi zdravljenja in rehabilitacije
za zasvojene z drogami

Sredstva razpisa so namenjena progra-
mom zdravljenja in rehabilitacije, ki nepo-
sredno vključujejo uživalce nedovoljenih
drog v okviru programov brez droge.

Prednost bodo imeli celostni programi in
projekti, ki imajo ustrezne strokovne refe-
rence, ki jih izvajajo nevladne organizacije
in sredstva potrebujejo za izvajanje konti-
nuitete svojega delovanja.

Ministrstvo bo sofinanciralo do pet izbra-
nih programov zdravljenja in rehabilitacije.

č) Izobraževalno vzgojna in informativna
gradiva s področja odvisnosti

Sredstva razpisa so namenjena publika-
cijam ter audio vizuelnim gradivom, ki se
lahko uporabljajo v didaktične namene ozi-
roma so informativnega značaja.

Prednost bodo imela tista gradiva, ki
obravnavajo aktualno problematiko na po-
dročju odvisnosti v Sloveniji.

Ministrstvo bo sofinanciralo do deset iz-
branih publikacij ter audio vizuelnih gradiv.

2. Skupna vrednost razpisanih sredstev
je 12,000.000 SIT.

3. Prijave morajo vsebovati naslednje po-
datke:

a) prijavitelj, odgovorna oseba za prija-
vitelja, številka telefona in faxa ter številka
žiro računa,

b) predstavitev dejavnosti prijavitelja s
priloženimi referencami,

c) vsebinski, kadrovski, terminski in fi-
nančni elementi programa ali projekta z
opredelitvijo populacije, ki je potencialni
uporabnik in/ali (so)ustvarjalec programa ali
projekta,

d) strokovne in druge reference načrto-
valcev in neposrednih izvajalcev programa
in projekta.

4. Predloge za sofinanciranje bo preuči-
la posebna strokovna komisija, ki jo bo ime-
novalo ministrstvo za zdravstvo.

5. Razpis traja 30 dni od objave v Urad-
nem listu RS.

Javno odpiranje kuvert bo 13. 5. 1996 ob
12. uri v veliki sejni sobi ministrstva za
zdravstvo.

6. Izbor bo opravila komisija iz 4. točke
v roku 30 dni po zaključku razpisa.

7. Prijave naj prijavitelji pošljejo ali pri-
nesejo osebno v zaprti kuvertu s pripisom:
“Ne odpiraj - razpis za prevencijo zasvo-
jenosti” na naslov: Ministrstvo za zdrav-
stvo, Ljubljana, Štefanova 5.

Na naslovni strani mora biti jasno raz-
viden prijavitelj programa ali projekta.

8. Rezultati razpisa bodo objavljeni v in-
formativnem Biltenu Ministrstva za zdrav-
stvo.

9. Na podlagi sklepa komisije iz 4. točke
razpisa bo Ministrstvo za zdravstvo sklenilo
pogodbo o sofinanciranju z izbranimi izva-
jalci, upoštevaje splošne pogoje, ki veljajo
za uporabnike sredstev proračuna RS.

Ministrstvo za zdravstvo

Ob-1086

Republika Slovenija, Ministrstvo za šols-
tvo in šport na podlagi zakona o organizaci-
ji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. list RS, št. 12/96) in odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. list RS št. 28/93 in
19/94), objavlja

javni razpis
za izvajanje programov stalnega

strokovnega izobraževanja,
spopolnjevanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in

izobraževanju v Republiki Sloveniji v
šolskem letu 1996/97.

1. Predmet razpisa je izvajanje progra-
mov stalnega strokovnega izobraževanja,
spopolnjevanja in usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju. Repub-
lika Slovenija bo zagotovila sredstva za iz-
vajanje programov stalnega strokovnega
izobraževanja, spopolnjevanja in usposab-
ljanja pedagoških delavcev v Republiki Slo-
veniji v obsegu, ki je sorazmeren ovredno-
tenju izobraževalnih programov skladno z
veljavnimi “Navodili za izpeljavo progra-
mov stalnega strokovnega izobraževanja in
spopolnjevanja pedagoških delavcev in me-
todologijo priprave programov z vrednote-
njem” v Republiki Sloveniji.

Programi, ki se bodo izvajali v okviru
stalnega strokovnega izobraževanja, spopol-
njevanja in usposabljanja pedagoških de-
lavcev v Republiki Sloveniji, so razvrščeni
na naslednja področja:

1. Predšolska vzgoja
2. Razredni pouk

3. Jeziki (za vse stopnje izobraževanja)
3.1. slovenski jezik in književnost
3.2. angleški jezik in književnost in

zgodnje poučevanje angleškega  jezika
3.3. nemški jezik in književnost in zgod-

nje poučevanje nemškega  jezika
3.4. italijanski jezik in književnost
3.5. madžarski jezik in književnost
3.6. francoski jezik in književnost
3.7. španski jezik in književnost
3.8. latinski in grški jezik in književno-

sti
3.9. slovanski jeziki, slovansko primer-

jalno jezikoslovje in   književnosti
3.10. drugi germanski jeziki in književ-

nosti
3.11. jeziki na narodnostno mešanih ob-

močjih v Sloveniji
3.12. drugi jeziki
4. Družboslovje in humanistika (za vse

stopnje izobraževanja)
4.1. etnologija, arheologija
4.2. filozofija, etika in vedenje o religi-

jah
4.3. geografija
4.4. knjižničarstvo
4.5. pedagogika
4.6. primerjalno jezikoslovje in svetov-

na književnost
4.7. psihologija
4.8. sociologija
4.9. zgodovina
4.10. drugo
5. Umetnosti (za vse stopnje izobraževa-

nja)
5.1. zgodovina umetnosti in umetnostne

vzgoje za vsa področja
5.2. glasba, nauk o glasbi in glasbena

pedagogika
5.2.1. programi za poučevanje instru-

mentov
5.2.2. programi za dirigiranje, petje,

komponiranje
5.3. likovna umetnost, slikarstvo, kipars-

tvo, grafika in oblikovanje
5.4. balet in ples
5.5. dramaturgija, igralstvo, film in foto-

grafija
5.6. arhitektura
5.7. drugo
6. Naravoslovje (za vse stopnje izobra-

ževanja)
6.1. biologija
6.2. ekologija in okoljska vzgoja
6.3. fizika
6.4. geologija in rudarstvo
6.5. gospodinjstvo
6.6. kemija in kemijska tehnologija
6.7. matematika
6.8. tehnična vzgoja
6.9. drugo
7. Športna vzgoja
7.1. predšolska vzgoja in razredni pouk
7.2. predmetna stopnja osnovne šole
7.3. srednje šolstvo
7.4. interesni programi
8. Poklicno in strokovno šolstvo
8.1. ekonomija, poslovanje, statistika,

pravo in organizacija
8.2. elektrotehnika in telekomunikacije
8.3. frizerstvo
8.3. gostinstvo in turizem
8.4. gradbeništvo
8.5. kmetijstvo in gozdarstvo
8.6. lesarstvo
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8.8. promet in zveze
8.9. storitvene dejavnosti
8.10. strojništvo
8.11. steklarstvo
8.12. tekstil, usnje, kreatorstvo
8.13. tisk in papir
8.14. veterina in zoologija
8.15. zdravstvo, farmacija
8.16. živilstvo
8.17. drugo
9. Program kurikularne prenove
9.1. kurikularna prenova na področju

predšolske vzgoje
9.2. kurikularna prenova na področju os-

novne šole
9.3. kurikularna prenova na področju

gimnazij
9.4. kurikularna prenova na področju

strokovnega in poklicnega šolstva
9.5. kurikularna prenova na področju

izobraževanja odraslih
10. Programi računalništva in uporabe

računalnika
10.1. programi osnovnih računalniških in

informacijskih znanj za učitelje pripravnike
10.2. nadaljevalni programi in programi

za koordinatorje informacijskih dejavnosti
10.3. programi za podporo pouka
10.4. programi za zavode za usposablja-

nje otrok in mladostnikov s posebnimi po-
trebami

11. Programi za delo v zavodih za uspo-
sabljanje

12. Programi specialnih didaktik in me-
todik vseh strok

13. Programi za pridobitev temeljnih pe-
dagoško andragoških vsebin v podjetjih in
obratovalnicah

14. Programi usposabljanja in spopolnje-
vanja andragoških delavcev

15. Programi s področja svetovalnega de-
la in vzgojnih funkcij

16. Programi za spopolnjevanje vzgoji-
teljev dijaških domov

17. Programi s področij preventive (na-
silje, droge, suicidnost....)

18. Programi s področja šolstva narod-
nosti, spopolnjevanje učiteljev otrok zdom-
cev in učiteljev otrok začasnih beguncev

19. Programi za sodelovanje z evropski-
mi in sosednjimi regijami ter zamejci v Av-
striji, Italiji in na Madžarskem

20. Interdisciplinarni programi in progra-
mi za sodelovanje z nešolskimi področji

21. Programi samoizobraževanja in izo-
braževanja na daljavo za vsa strokovna po-
dročja

22. Programi v šolo usmerjenega spo-
polnjevanja (SBI) in druga posebna področ-
ja:

23. Programi za pridobitev pedagoš-
ko-andragoške izobrazbe

24. Programi visokošolske didaktike in
metodike

25. Programi za izobraževanje vodilnih
in vodstvenih delavcev

26. Programi za spopolnjevanje priprav-
nikov in mentorjev

27. Strokovna srečanja, poletne šole,
posveti in drugo

Programi morajo biti oblikovani v skla-
du z “Navodili za izpeljavo programov stal-
nega strokovnega spopolnjevanja pedagoš-
kih delavcev in metodologijo priprave pro-
gramov z vrednotenjem”, ki je sestavni del

razpisnega gradiva in je ponudnikom na raz-
polago v Izobraževalnem centru Zavoda Re-
publike Slovenije za šolstvo.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne in fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje izobraževalne in raziskovalne
dejavnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:

3.1. razpolaganje z ustreznimi prostori
in opremo (tehnologija,  računalniška teh-
nologija, učne delavnice in drugo) za  izpe-
ljavo vsebin in obsega programov, v kolikor
se  programi ne bodo mogli izpeljati v eno-
tah Izobraževalnega  centra

3.2 ustrezne strokovne reference preda-
vateljev in sklenjene  predpogodbe ali po-
godbe o izpeljavi programov za šolsko  leto
1996/97 za zunanje sodelavce

3.3. reference, ki izkazujejo, da ponud-
nik, ki se prijavlja na  razpis, izvaja progra-
me, ki so predmet razpisa in sicer  z naved-
bami o številu udeležencev, predloženimi
rezultati  evalvacij in gradiv, ki jih je po-
nudnik doslej uporabljal

3.4. pri odločitvi o izbiri ponudnika pro-
gramov bomo poleg  določil odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa  za od-
dajo javnih naročil (Ur. list RS, št. 28/93,
19/94) upoštevali  še naslednja merila:

1. programi za aplikacijo najnovejših
strokovnih dognanj v  našo prakso

2. programi za specialne didaktike in me-
todike

3. programi, ki predstavljajo nadgradnjo
že izpeljanih programov

4. programi, v katerih sodelujejo medna-
rodno priznani slovenski in tuji predavatelji

5. programi, ki trajajo 16 ali več ur
6. programi, ki so vsebinsko oblikovani

tako, da zagotavljajo strnjenost posameznih
vsebin in upoštevajo ekonomičnost organi-
ziranja in izpeljave programov

Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev
ponudniki utemeljujejo v pisni prijavi na
obrazcih, ki so del razpisnega gradiva (opis
prostorov in opreme, opis kadrovske zased-
be, opis nadpovprečnih doseženih rezulta-
tov pri izobraževanju in spopolnjevanju na
svojem področju).

4. Orientacijska vrednost 1. točke tega
razpisa znaša:

– za stalno strokovno izobraževanje, spo-
polnjevanje in usposabljanje 185  milijonov
tolarjev,

– programi za računalniško opismenje-
vanje in uporabo računalnika v višini 50
milijonov tolarjev iz posebnih sredstev pro-
grama Računališko opismenjevanje.

5. Ponudniki lahko ponudijo programe z
več področij.

6. Pisna ponudba mora vsebovati vse se-
stavine v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil in sicer:

1. firma oziroma ime ponudnika
2. dokazilo o registraciji
3. zahtevane reference
4. navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje pojasnila na zahtevo na-
ročnika v zvezi s ponudbo

5. – obrazec Ponudbe programa stalnega
strokovnega spopolnjevanja pedagoških de-
lavcev za šol. l. 1996/97 (IC obr. S 1/96),
izpolnjen za vsak program posebej

– obrazec za razpolaganje z materialni-
mi in AV sredstvi (IC obr. S 2/96)

– obrazec za predstavitev predavateljev
(IC obr. S 3/96)

– obrazec za reference (IC obr. S 4/96)
6. ugodnosti, ki jih ponudnik nudi na-

ročniku
7. za vse izobraževalne programe, ki so

vezani na uporabo računalnika in  so finan-
cirani iz programa Računalniško opisme-
njevanje, izjavo, da bo  izvajal izobraževa-
nje v skladu s programom in načinom dela v
programu Računalniško opismenjevanje.

Visokošolskim zavodom, ki so ustanov-
ljeni v skladu z zakonom o visokem šolstvu
(Ur. list RS, št. 67/93), ni potrebno priložiti
dokazil o registraciji.

7. Vse ponudbe morajo biti oddane v za-
prti ovojnici z oznako “Ne odpiraj” in “Po-
nudba za izvajanje programov stalnega stro-
kovnega spopolnjevanja za šol. l. 1996/97”.

Ponudniki oddajo ponudbe v Izobraže-
valnem centru Zavoda Republike Slovenije
za šolstvo, Poljanska 26, Ljubljana, v 24
dneh od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije, to je do vključno ponedeljka,
6. 5. 1996 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
v tajništvu Izobraževalnega centra Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska
26, Ljubljana (pritličje, desno), vsak delov-
ni dan od 9. do 11. ure.

Razpisna dokumentacija obsega:
1. Navodila za izpeljavo programov stal-

nega strokovnega spopolnjevanja pedagoš-
kih delavcev in metodologijo priprave pro-
gramov z vrednotenjem

2. obrazci IC S 1/96, IC S 2/96, IC S
3/96 in IC S 4/96

3. orientacijska merila za finančno vred-
notenje programov

4. navodila in razpisne obrazce za izpe-
ljavo programov, financiranih iz programa
Računalniško opismenjevanje.

Dokumentacijo je možno dobiti proti pla-
čilu 12.000 SIT na žiro račun
50100-603-401756. Pri plačilu v namen na-
kazila obvezno navedite šifro: 7007.

Za ponudnike bosta organizirana infor-
mativna dneva:

– za dosedanje izvajalce dne 15. 4. 1996
ob 10. uri,

– za nove ponudnike dne 16. 4. 1996 ob
10. uri,

v prostorih Izobraževalnega centra Za-
voda Republike Slovenije za šolstvo, Po-
ljanska 26, Ljubljana (pritličje, desno).

Komisija bo upoštevala samo ponudbe,
ki bodo prispele do zgoraj navedenega ro-
ka.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
8. 5. 1996 v Izobraževalnem centru Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska
26, Ljubljana, (sejna soba, pritličje desno)
ob 9. uri. Pri odpiranju ponudb morajo pred-
stavniki predlagateljev predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 45 dneh od dneva od-
piranja ponudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-1093

Kmetijski zavod Maribor, Vinarska 14,
po sklepu upravnega odbora in na podlagi
investicijskega programa za obnovo trajnih
nasadov za kmetije na območju Kmetijske-
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ga zavoda Maribor odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

agromelioracijskega dela pri obnovi
trajnih nasadov po investicijskem

programu
1. Investitor je Kmetijski zavod Mari-

bor.
2. Predmet razpisa so agromelioracijska

dela pri obnovi trajnih nasadov po investi-
cijskem programu.

3. Lokacija investicij – dvajset kmetij na
območju Mestne občine Maribor ter Občin
Pesnice, Dupleka in Ruš – skupaj 22,65 ha
sadovnjakov.

4. Razpisna dokumentacija je ponudni-
ku na voljo 5 delovnih dni od objave v
Uradnem listu RS med 8. in 12. uro v pro-
storih Kmetijskega zavoda Maribor, Vinar-
ska 14, Maribor.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– cene,
– plačilni pogoji.
6. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudba mora
biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj,
ponudba!” in odposlana na naslov Kmetij-
ski zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Mari-
bor.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 7 dneh po poteku roka za oddajo
ponudbe.

Kmetijski zavod Maribor

Št. 60-734/96 Ob-1094

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja JP Komunala, Novo mesto, d.o.o., Roz-
manova 2, Novo mesto

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo objekta
kanalizacija Mala Cikava–Smolenja vas

1. Investitor: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo gradbeno montažnih del za kanali-
zacijo Mala Cikava–Smolenja vas.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
ponudniki dobijo v našem sektorju razvoja
in investicij na Muzejski ulici 5, Novo me-
sto, v roku 5 dni po objavi razpisa in ob
predložitvi potrdila o plačilu akontacije za
dvig dokumentacije v višini 10.000 SIT. Na-
vedeni znesek plačajo na žiro račun št.
52100-601-11459 JP Komunala Novo me-
sto, pri Agenciji za plačilni promet Novo
mesto s pripisom Kanalizacija Mala Cika-
va–Smolenja vas. Ponudniki dobijo razpi-
sno dokumentacijo in druga pojasnila ter
razlage potrebne za izdelavo ponudbe pri
Bogoslavu Nuniću (tel. 068/321-514).

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 26,000.000 SIT.

5. Roki: pričetek del je predviden 20. 5.
1996, končanje del pa 30. 10. 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– reference za izvedbo takšnih objektov,
objektov,

– ponudbena cena in pogoji plačila izve-
denih del,

– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati elemente določene v 12. členu odred-
be o pogojih in načinu javnega razpisa za
oddajo določenih del, ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije.

8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 6. 5. 1996, do 9. ure
v zaprti kuverti, z oznako “Ponudba – Ka-
nalizacija Mali Slatnik–Smolenja vas – ne
odpiraj!” na naslov JP Komunala Novo me-
sto, Muzejska ulica 5, Novo mesto.

9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo isti dan ob 10. uri v sejni sobi JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova
2.

10. Pri odpiranju ponudb morajo prisot-
ni predstavniki ponudnikov imeti pismena
pooblastila za zastopanje.

11. Pred odpiranjem ponudb imajo po-
nudniki možnost ponuditi še dodatni popust
in druge ugodnosti.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v 5 dneh po od-
piranju ponudb.

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Ob-1089

Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska ce-
sta 50, skladno z zakonom o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. list RS, št.
5/96), odredbo o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
list RS, št. 28/93), odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. list RS, št.
19/94) in zakonom o graditvi objektov (Ur.
list SRS, št. 34/84 in 29/86), objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izdelovalca tehnične

dokumentacije - projektov PGD in PZI
za gradnjo Univerzitetne knjižnice v

Ljubljani
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
cesta 50, Ljubljana vabi zainteresirane po-
nudnike, da skladno s pogoji tega razpisa
predložijo ponudbe za izdelavo tehnične do-
kumentacije za gradnjo Univerzitetne knjiž-
nice v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu
UKL).

2. Predmet razpisa in obseg del
Izdelava projektov za pridobitev gradbe-

nega dovoljenja (PGD) in projektov za iz-
vedbo (PZI) za gradnjo nove stavbe UKL,
obeh v skladu z veljavnimi predpisi s po-
dročja graditve objektov.

Ponudniki lahko ponudijo izdelavo ce-
lotne dokumentacije ali posameznega dela
v skladu z opredelitvijo v razpisni doku-
mentaciji.

3. Orientacijska vrednost
Orientacijska vrednost del znaša

130,000.000 SIT
4. Roki
PGD prva faza do 30. 1. 1997, PGD dru-

ga faza do 15. 6. 1997;

PZI prva faza do 30. 3. 1997, PZI druga
faza do 15. 9. 1997.

5. Vsebina ponudb
Ponudbe morajo biti sestavljene in nji-

hova vsebina mora biti podana v skladu z
razpisno dokumentacijo in v uvodu navede-
no odredbo. Projekti, ki so predmet tega
razpisa, morajo biti izdelani v skladu z idej-
nim projektom.

6. Jamstvo za sklenitev pogodbe
Ponudbi mora biti priložena bančna ga-

rancija za resnost ponudbe, glaseča se na
znesek v višini 2% ponujene cene in sestav-
ljena popolnoma skladno z obrazcem v raz-
pisni dokumentaciji.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so zlasti:

– reference ponudnika in morebitnih
podizvajalcev,

– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost,

– ponudbena cena, ki mora biti specifi-
cirana po posameznih elementih dokumen-
tacije,

– plačilni pogoji,
– izjava o dejanskih projektantih pred-

metne dokumentacije,
– finančno stanje s podatki, ki dolgoroč-

no izkazujejo pozitivno finančno stanje po-
nudnika.

Naročnik si pridržuje pravico da odda
vsa razpisana dela enemu izdelovalcu ali
njihove dele več izdelovalcem. Naročnika
pri izbiri ne veže najnižja cena, kar izklju-
čuje obveznost skleniti pogodbo s ponudni-
kom, ki ponudi najnižjo ceno.

Naročnik si tudi pridržuje pravico zavr-
niti brez pojasnila o vzroku katerokoli po-
nudbo ali del le-te, ne da bi imel do ponud-
nikov kakršnokoli obveznost.

8. Dvig razpisne dokumentacije:
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dvignejo vsak dan v prostorih Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo RS na Starem
trgu 2 v Ljubljani (drugo nadstropje, tel.
12-62-080) med 9. uro in 14. uro. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o plačilu nevračljivega odkup-
nega zneska v višini 50.000 SIT na žiro
račun št. 50102-601-37763. Na nakazilu mo-
ra biti oznaka “razpis UKL”. Ponudniki, ki
so se udeležili neuspelega razpisa in tedaj
kupili razpisno dokumentacijo, prejmejo do-
polnitev in spremembe razpisne dokumen-
tacije brezplačno, če so za ponudbo vnovič
zainteresirani.

Strokovne informacije in ogled idejnega
projekta je možen v istih prostorih v pone-
deljek in sredo med 10. uro in 14. uro, po
predhodni najavi pri Stanetu Mikužu.

9. Oddaja ponudb in rok
Vsak ovitek s ponudbo mora biti zapeča-

ten in na njem mora biti naročnikov naslov
Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS,
Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana ter oz-
načba “ne odpiraj - Javni razpis za izbiro
izdelovalca tehnične dokumentacije - pro-
jektov PGD in PZI za gradnjo UKL” z na-
vedbo ponujene dokumentacije. Rok za vlo-
žitev ponudb je 20. 5. 1996 po pošti pripo-
ročeno ali osebno, do 14. ure v vložišču
Ministrstva za znanost in tehnologijo RS,
Slovenska cesta 50 v Ljubljani. Nepravoča-
sno prispele ponudbe ne bodo upoštevane.

10. Odpiranje ponudb
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Odpiranje ponudb bo javno dne 22. 5.
1996 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo RS, na Starem trgu 2
(drugo nadstropje), v Ljubljani. Predstavni-
ki ponudnikov morajo pred odpiranjem po-
nudb predložiti pisna pooblastila.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-1101

Na podlagi zakona o zagotavljanju sred-
stev za nekatere nujne razvojne programe
Republike Slovenije v vzgoji in izobraževa-
nju (Ur. l. RS, št. 13/94) in odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94) razpisuje Ministrstvo za šolstvo in
šport (v nadaljnjem besedilu Ministrstvo)

javni razpis PO1-96
za dobavo računalniške programske

opreme za šolstvo v Republiki Sloveniji
Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-

ni ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z oznakama »Ne odpiraj - po-
nudba« ter »javni razpis PO1-96«, na Za-
vod Republike Slovenije za šolstvo, Poljan-
ska 28, Ljubljana, soba 5 v pritličju,
najkasneje v ponedeljek, 6. maja 1996 do
9.45.

I. Ministrstvo potrebuje za potrebe slo-
venskega šolstva licenčno programsko opre-
mo za osebne računalnike Intel arhitekture.
V ta namen želi kupiti v letu 1996 vsaj
naslednjo programsko opremo za skupno
predvidoma 1300 računalnikov:

1. operacijski sistem (okolje), ki omogo-
ča delo v tekstovnem in grafičnem načinu
(zahtevana podpora za kodne tabele 437,
852 in 1250),

2. mrežni operacijski sistem za vzposta-
vitev lokalnega računalniškega omrežja na
posamezni šoli. Na posamezni šoli je veči-
noma 10-25 računalnikov, v mrežo bo po-
vezana učilnica (ca. 9-16 računalnikov), do-
datno tudi računalniki v knjižnici, zbornici,
kabinetih, pri ravnatelju itd.,

3. programsko opremo za oblikovanje
besedil (grafično okolje),

4. programsko opremo za delo s pregled-
nicami (grafično okolje),

5. programsko opremo za grafične pred-
stavitve (grafično okolje),

6. programsko opremo za delo z zbirka-
mi podatkov (grafično okolje),

7. programsko opremo za delo z elek-
tronsko pošto v omrežju iz točke 2 (grafič-
no okolje),

8. programsko opremo za računalniško
grafiko in risanje (grafično okolje),

9. programsko opremo za računalniško
programiranje (grafično okolje),

10. drugo programsko opremo, za katero
ponudnik smatra, da je primerna za peda-
goško delo v šolah,

11. programsko opremo na CDROM me-
dijih za katero ponudnik smatra, da je pri-
merna za pedagoško delo v šolah.

II. Ponudnik lahko ponudi posamezno
programsko opremo iz točk I.1-I.11, zaže-
ljene pa so celovite ponudbe in rešitve, ki
zajemajo širok izbor programske opreme
(tudi programsko opremo, ki ni navedena v
točkah I1.-I.11), iz katerega bo Ministrstvo
po potrebi pridobivalo posamezno program-
sko opremo.

III. Ponudnik naj ponudi možnost doba-
ve programske opreme za potrebe šolstva v
vsaj naslednjih treh različicah:

– licence za celotno slovensko šolstvo,
– licence za posamezno šolo,
– licence za posamezni računalnik v slo-

venskem šolstvu.
IV. Ponudnik naj ponudi naslednje nači-

ne plačil za licenco:
– nakup licence na obročno večletno od-

plačevanje z vključenim vzdrževanjem (red-
ne nadgradnje),

– nakup licence s takojšnjim plačilom in
možnostjo sklenitve pogodbe o vzdrževa-
nju.

V. V ponudbi mora ponudnik opredeliti
pogoje podaljšanja pogodbe o dobavah pro-
gramske opreme tudi v naslednja leta (po
letu 1996, vsaj do leta 2000) z upošteva-
njem povečevanja števila osebnih računal-
nikov in šol, kjer se bo uporabljala nabav-
ljena programska oprema.

Ministrstvo bo licence za programsko
opremo za potrebe šolstva pridobivalo in
plačevalo sukcesivno, v skladu s potrebami
in razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Predvidena sredstva za leto 1996 znaša-
jo za točke I.1-I.11 okvirno 50,000.000 SIT.

Ponudba, urejena po posameznih točkah
povpraševanja, mora vsebovati postavke v
naslednjem vrstnem redu:

a. Skupni del:
1. Kopijo vseh zadnjih registracijskih li-

stov.
2. Obrazec BON1, BON2 oziroma

BON3, ki mora biti izdan po 1. aprilu 1996.
3. Dokazila ponudnika, da vsaj 2 leti

opravlja dejavnost s področja računalniš-
tva.

4. Dokazila o načinu povezave s princi-
pali.

5. Izjavo ponudnika in principalov, da
bosta v času veljavnosti morebiti sklenjene
pogodbe o novostih s področja pogodbe red-
no obveščala pooblaščene predstavnike Mi-
nistrstva za šolstvo in šport in jim zagotav-
ljala nove različice dobavljene programske
opreme za preizkušanje.

6. Izjavo ponudnika o nudenju pomoči
končnim uporabnikom v slovenskem šols-
tvu pri vgrajevanju in uporabi ponujene pro-
gramske opreme. Navedeni naj bodo način
izvajanja pomoči, pogoji za nudenje pomo-
či v času veljavnosti morebitne pogodbe in
po preteku tega obdobja ter reference de-
lavcev, ki bodo zagotavljali pomoč.

7. Izjavo ponudnika in principalov, da
bosta v času veljavnosti morebiti sklenjene
pogodbe zagotavljala tudi drugim javnim
vzgojno-izobraževalnim organizacijam vsaj
enake pogoje nabave programske opreme,
kot bodo opredeljeni v pogodbi z Ministrs-
tvom.

8. Morebitne druge ugodnosti, ki jih po-
nudnik nudi Ministrstvu.

9. Predlog izhodišč ponudnika za skleni-
tev pogodbe v primeru, da bo izbran za naj-
ugodnejšega ponudnika za eno ali več točk
povpraševanja.

10. Izjavo o sodelovanju delavcev po-
nudnika pri testiranju programske opreme.

11. Druge morebitne podatke in/ali izja-
ve, za katere ponudnik meni, da so pomem-
bni za vsebinsko dopolnitev ponudbe.

b. Po posameznih točkah ponudbe:

1. Kratek opis ponujene programske
opreme in vzorec ponujene programske
opreme (medij za distribucijo in literatura).
O načinu dostave vzorca ponujene program-
ske opreme za potrebe preizkušanja, se bo-
do predstavniki Ministrstva s ponudniki do-
govorili na prvem informativnem dnevu.

2. Opredelitev pogojev pod katerimi bo
lahko delavec v šolstvu ponujeno licenčno
programsko opremo uporabljal tudi na ra-
čunalniku na svojem domu (uporaba iste
licence).

3. Opredelitev cen v SIT za ponujeno
programsko opremo v skladu z zahtevami iz
točk II., III. IV. in V., fco lokacija kupca,
ločene na licenco, komplete medija za di-
stribucijo in komplete literature ter dobavne
roke.

4. Izjavo, kako bosta ponudnik in princi-
pal v času veljavnosti morebiti sklenjene
pogodbe prilagajala ponujeno programsko
opremo zahtevam uporabe v slovenskem
prostoru (opredelita naj tudi vsebino, način,
roke in pogoje izvedbe prilagajanja).

5. Opredelitev garancijskih, vzdrževal-
nih, pogojev podaljšanja pogodbe in drugih
pogojev, ki se nanašajo na ponujeno pro-
gramsko opremo.

Za ponudbe, ki ne bodo urejene v skladu
z gornjimi zahtevami, si Ministrstvo pridr-
žuje pravico, da jih izloči iz nadaljnje obrav-
nave.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika:

Pri odločitvi o izbiri ponudnika bo Mini-
strstvo poleg določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) upošte-
valo še:

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika,

– medsebojno usklajenost posameznih
točk ponudbe,

– prilagojenost programske opreme zah-
tevam uporabe v slovenskemu prostoru,

– dostopnost uporabniške literature v slo-
venskem jeziku,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme,

– višino ocenjenih stroškov, ki so pove-
zani z uporabo ponujene programske opre-
me v šolstvu,

– reference pri uporabi ponujene pro-
gramske opreme v Republiki Sloveniji in v
tujini,

– reference pri uporabi ponujene pro-
gramske opreme na vzgojno-izobraževal-
nem področju.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-
godnejši ponudnik.

Drugo:
Razpisna dokumentacija je na razpolago

na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo,
Poljanska 28, Ljubljana, soba 5 v pritličju,
pri Katarini Porenta.

Ministrstvo bo v ponedeljek, 22. aprila
1996 ob 12. uri, na Zavodu Republike Slo-
venije za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana,
soba 28/II, organiziralo prvi informativni
dan, na katerem bodo ponudniki lahko do-
bili dodatne informacije o razpisu. Po po-
trebi bodo organizirani dodatni informativ-
ni dnevi.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da vse-
bino pogodbe z izbranimi dobavitelji uskla-
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juje in prilagodi svojim potrebam in možno-
stim.

Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 6. maja 1996 ob 10. uri v prostorih
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,
Ljubljana, Poljanska 28, soba 28/II, na kate-
rega so vabljeni predstavniki ponudnikov z
ustreznim pisnim pooblastilom.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki pisno obveščeni v zakonitem roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 101/96 Ob-1076

Narodni muzej, Prešernova 20, Ljublja-
na, objavlja na podlagi 40. in 91. člena za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

klimatiziranih vitrin
1. Naročnik del je Narodni muzej, Pre-

šernova 20, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izdelava in dobava

dveh klimatiziranih steklenih vitrin za hra-
njenje in prezentacijo drevaka z Ljubljan-
skega Barja in mumije.

3. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije in dvignejo razpisno dokumenta-
cijo do vključno 26. 4. 1996, vsak delovni
dan med 8. in 10. uro, v Narodnem muzeju,
Prešernova 20, Ljubljana. Kontaktna oseba
za dvig razpisne dokumentacije je Miro Vu-
te (tel. 126-40-98).

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so reference ponudnika oziroma
kvaliteta ponujene opreme, ponudbena cena
in plačilni pogoji, garancijski roki in za po-
nujeno opremo.

5. Rok za oddajo ponudb je do vključno
20. 5. 1996 do 12. ure, na naslov Narodni
muzej, Prešernova 20, Ljubljana. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oz-
nako “Javni razpis – Ne odpiraj”. Javno od-
piranje ponudb bo 20. 5. 1996 ob 12. uri, v
Knjižnici Narodnega muzeja.

6. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Narodni muzej

Št. 352A-219/94 Ob-1078

Sklad stavbnih zemljišč občine Celje ob-
javlja na podlagi 51., 52. in 53. člena zako-
na o stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS, št.
18/84, 32/85 in 33/89) in skladno s pogoji
zazidalnega načrta Glazija (Uradni list SRS,
št. 31/84, proj. RC Celje, št. 33/82)

javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča za

izgradnjo poslovno garažnega objekta
1. Predmet oddaje je stavbno zemljišče

na parc. št. del 658/13, 658/14 in 658/7 k. o.
Celje, v izmeri ca. 6000 m2, s predvidenim
objektom minimalnih tlorisnih dimenzij
88 m × 48 m, skupaj minimalno 10796 m2

neto etažnih površin (morebitna razlika po-
vršin se po parcelaciji in izvedbenem pro-
jektu pred izdajo gradbenega dovoljenja
proračuna po ceni iz 3. točke razpisa).

Predvidena izgradnja poslovno-garažne-
ga objekta zajema:

– poslovne  prostore  v  površini  ca.
4160 m2,

– garažne  prostore  v  površini  ca.
2027 m2, kar predstavlja 174 parkirnih mest,

– javni del v površini ca. 4609 m2, kar
predstavlja 396 parkirnih mest.

2. Interesenti morajo:
– zagotoviti vse pogoje za pričetek reali-

zacije projekta najkasneje v roku 12 mese-
cev od datuma sklenitve pogodbe,

– zagotoviti vsa potrebna sredstva za rea-
lizacijo celotnega projekta v pogodbeno do-
ločenem roku,

– zagotoviti vso potrebno dokumentaci-
jo za izgradnjo načrtovanega objekta,

– pridobiti lokacijsko in gradbeno dovo-
ljenje,

– poravnati prispevek za spremembo na-
membnosti zemljišča,

– prevzeti riziko prodaje prostorov, ki se
gradijo za trg.

3. Cena stavbnega zemljišča iz 1. točke
je izračunana na dan 14. 3. 1996 in znaša:

a) odškodnina za pravico uporabe stavb-
nega zemljišča je 64 DEM/m2 zemljišča, kar
znaša za 6000 m2 skupno 384.000 DEM;

b) stroški komunalne ureditve stavbnega
zemljišča pa znašajo:

– za poslovni del 1,516.044,80 DEM
(4160 m2 × 364,43 DEM/m2)

– za garažni del 188.923,20 DEM (2027
m2 × 93,20 DEM/m2)

– za javni del 430.032,00 DEM (4609 m2

× 93,30 DEM/m2)
Skupaj 2,135.000 DEM.
Skupna vrednost komunalno urejenega

zemljišča znaša tako 2,519.000 DEM. Ta
znesek se zmanjša za delež vrednosti stavb-
nega zemljišča in stroškov komunalne ure-
ditve stavbnega zemljišča, ki odpade na
javni del in predstavlja 20% solastniški de-
lež  Sklada  stavbnih  zemljišč  Občine
Celje na  vseh  parkirnih  mestih  javnega
dela.

Izbrani investitor je tako dolžan plačati
vrednost zemljišča in sorazmerni del stroš-
kov priprave in opreme stavbnega zemljišča
v skupni vrednosti 1,925.000 DEM, plačlji-
vo v tolarski protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije za nemško marko na
dan plačila.

V gornji ceni ni zajeta odškodnina za
spremembo namembnosti kmetijskega zem-
ljišča (Ur. l. RS, št. 9/90), prav tako niso
zajeti prispevki za priključitev na naprave
individualne komunalne rabe.

Cena zemljišča in sorazmerni del stroš-
kov za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča, se valorizira v skladu z indeksom
Združenja za gradbeništvo in IGM Sloveni-
je – povprečni indeks za stanovanjsko iz-
gradnjo.

4. Rok plačila stavbnega zemljišča in
stroškov urejanja stavbnega zemljišča je 15
dni po podpisu pogodbe o oddaji predmet-
nega zemljišča.

5. Plačilo je potrebno zavarovati z banč-
no garancijo. Instrument zavarovanja je tre-
ba predložiti ob podpisu pogodbe.

6. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 30 dni po pravno-
močni odločitvi komisije za oddajo stavb-
nega zemljišča.

7. Rok za pričetek gradnje je do konca
leta 1996, rok za dokončanje pa dve leti po

podpisu pogodbe o oddaji stavbnega zem-
ljišča.

8. Davek na promet nepremičnin plača
izbrani investitor.

9. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v 15
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Sklad
stavbnih zemljišč občine Celje, Trg Celj-
skih knezov 9 – z oznako “Za javni razpis –
Glazija”.

10. Sklad si pridržuje pravico do:
– sodelovanja pri izvedbi projekta (pri

izvedbi predhodnih in pripravljalnih del), v
obsegu, dogovorjenim z izbranim investi-
torjem,

– participacije na delu razlike v ceni med
prodajno in gradbeno-proizvodno ceno, v
vnaprej dogovorjenem razmerju,

– nakupa garažnih mest po vnaprej dolo-
čenih prodajnih pogojih,

– prenosa komunalno urejenega zemljiš-
ča končnim uporabnikom prostorov,

– nadzora nad realizacijo zazidalnega na-
črta in koncepta izrabe predmetne lokacije,

– prekinitve sklenjene pogodbe v prime-
ru odstopanj od pogodbeno določenih po-
gojev realizacije projekta.

11. K prijavi na razpis morajo interesen-
ti predložiti:

a) potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
5% skupne vrednosti iz 3. točke in mora
biti nakazana na ŽR Sklada stavbnih zem-
ljišč občine Celje, št. 50700-654-112.
Neuspelemu ponudniku bomo le-to vrnili v
8 dneh po končanem javnem razpisu, uspe-
lemu pa poračunali pri plačilu cene zem-
ljišča  po  pogodbi  o  oddaji.  Če  izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe, varščina za-
pade;

b) dokazila o sposobnosti izvedbe pro-
jekta:

– registracija,
– reference,
– program izvedbe projekta,
– okvirni stroškovnik izvedbe projekta;
c) dokazila o finančni sposobnosti za rea-

lizacijo projekta:
– plan financiranja izgradnje,
– dokazila o zagotovljenih lastnih sred-

stvih;
d) predlog vključevanja Sklada v izved-

bo projekta, ter pogoje za:
– participacijo Sklada v delu razlike v

ceni, doseženi pri prodaji prostorov za trg,
– nakup garažnih mest za javne namene.
12. Kriteriji za izbor interesentov:
– boljša finančna boniteta,
– ugodnejši pogoji vključevanja Sklada,
– ocenjena usposobljenost za izvedbo

projekta,
– rok izvedbe projekta.
13. Pravočasno prispele in vsebinsko us-

trezne ponudbe bo obravnavala Komisija za
oddajo stavbnih zemljišč pri Skladu stavb-
nih zemljišč občine Celje, v roku 15 dni po
preteku razpisnega roka, ter o izboru obve-
stila  vse  ponudnike,  ki  se  bodo  nanj
prijavili.

14. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lah-
ko interesenti dobijo pri Skladu stavbnih
zemljišč občine Celje, tel. 28-822, int. 361,
od 8. do 10. ure.

Sklad stavbnih zemljišč občine Celje
Komisija za oddajo stavbnih zemljišč

občine Celje
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Ob-1079

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: dobava varovalnih mrež

za avtocestne odseke v Republiki
Sloveniji

Orientacijska vrednost: 8,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec), v sobi 303, in sicer 15. 4. 1996
od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok dobave, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 4. 1996 do 11.30, v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za dobavo varovalnih mrež”.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1996
ob 12. uri, v prostorih Podjetja za vzdrževa-
nje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Avtocesta, Ljubljana

Ob-1092

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje na podlagi 1. člena odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo

plakatnih stebrov na območju Občine
Grosuplje

1. Investitor del je Občina Grosuplje,
Grosuplje, Kolodvorska 2, ki jo zastopa žu-
pan Rudolf Rome, dipl. inž.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
dobavo in montažo plakatnih stebrov na ob-
močju Občine Grosuplje.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v Uradu
za komunalno infrastrukturo občine Gro-
suplje, Kolodvorska 2, tel. 761-211 - Liko-
vič Marija.

4. Ocenjena vrednost del je 2,000.000
SIT. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena
pogodba “ključ v roke”.

5. Dela se bodo izvajala v mesecu maju
1996.

6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
oziroma fazno izgradnjo z ozirom na razpo-
ložljiva finančna sredstva.

7. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:

– ime in naziv firme,
– dokazilo o registraciji,
– končno ceno po postavkah in stroških,
– plačilni pogoji,

– tehnično specifikacijo ponujenih iz-
delkov,

– servisiranje in garancijsko vzdrževa-
nje,

– datum veljavnosti ponudbe,
– način zavarovanja plačila,
– jamstvo za kvaliteto izdelkov in izvedbe.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– kvaliteta likovnih rešitev,
– kompletnost ponudbe,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– jamstvo,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 26. 4. 1996

do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, 1290 Grosuplje, v zapečateni
kuverti z oznako “plakatni stebri - Ne
odpiraj”. Ponudbe, poslane po pošti morajo
prispeti na navedeni naslov najkasneje do
25. 4. 1996.

10. Odpiranje ponudb bo 26. 4. 1996 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Grosuplje

Ob-1060

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

ureditvenega načrta za razširitev in
sanacijo odlagališča komunalnih

odpadkov v Občini Slovenske Konjice
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice,

Stari trg 29, Slovenske Konjice.
2. Predmet razpisa: izdelava UN za raz-

širitev in sanacijo odlagališča komunalnih
odpadkov v Občini Slovenske Konjice.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost,
– reference,
– rok izvedbe,
– fiksnost cene,
– dodatne ugodnosti.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika z doka-

zilom o registraciji,
– seznam strokovnih delavcev, ki bodo

sodelovali pri izdelavi dokumentacije,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dobijo v tajništvu Občine Slovenske
Konjice.

Ponudbo lahko po potrebi dopolnite.
6. Rok za dostavo ponudb je 15 dni po

objavi tega razpisa v Uradnem listu RS do
9. ure, na naslov: Občina Slovenske Konji-
ce, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako “Ne odpiraj - ponud-
ba za UN odlagališče”.

7. Javno odpiranje ponudb bo na dan za
dostavo ponudb ob 9. uri v sejni sobi Obči-
ne Slovenske Konjice.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v roku 10 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Ob-1061

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

ureditvenega načrta za območje
Špitaliča, doline Sv. Janeza do vključno

kartuzije Žiče
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice,

Stari trg 29, Slovenske Konjice.
2. Predmet razpisa: izdelava UN za ob-

močje Špitaliča, doline Sv. Janeza do vključ-
no kartuzije Žiče.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost,
– reference,
– rok izvedbe,
– fiksnost cene,
– dodatne ugodnosti.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika z doka-

zilom o registraciji,
– seznam strokovnih delavcev, ki bodo

sodelovali pri izdelavi dokumentacije,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dobijo v tajništvu Občine Slovenske
Konjice.

Ponudbo lahko po potrebi dopolnite.
6. Rok za dostavo ponudb je 15 dni po

objavi tega razpisa v Uradnem listu RS do
9. ure, na naslov: Občina Slovenske Konji-
ce, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako “Ne odpiraj - ponud-
ba za UN kartuzija”.

7. Javno odpiranje ponudb bo na dan za
dostavo ponudb ob 9. uri v sejni sobi Obči-
ne Slovenske Konjice.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v roku 10 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Ob-1062

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

javni razpis
za oddajo del izdelave energetskega
programa Občine Slovenske Konjice
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Predmet: Raziskovalno svetovalne

storitve energetske oskrbe Občine Sloven-
ske Konjice.

3. Razpisna dokumentacija: Projektno
nalogo, usklajeno z Metodologijo izdelave
energetskih pregledov za projekte v R Slo-
veniji - MGD je možno dvigniti v tajništvu
Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29 ob
predložitvi pooblastila drugi dan po izidu
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razpisa v tajništvu župana Stari trg 29 od
10. do 12. ure.

4. Predmet razpisa: Izdelava kompletne-
ga energetskega pregleda za odločanje pri
preskrbi Občine Slovenske Konjice s toplot-
no energijo za tehnologijo, ogrevanje, pri-
pravo tople sanitarne vode in kuhanje.

5. Orientacijska vrednost naročila znaša
2,500.000 SIT.

6. Roki izdelave: Pričetek del 1. 5. 1996,
zaključek del 30. 7. 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ugodnejša cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– strokovna usposobljenost,
– rok izdelave,
– dodatne ugodnosti,
– izvajalec se prijavi na razpis Mini-

strstva za gospodarske dejavnosti agencije
RS za učinkovito rabo energije na temo so-
financiranje energetskih zasnov lokalnih
skupnosti.

8. K ponudbi se mora dostaviti še na-
slednja dokumentacija:

– registracija podjetja,
– reference,
– izjava, da so proučili dejansko stanje

in da so v ceno vkalkulirani vsi stroški, ki
so potrebni za normalno izvedbo programa,

– izjavo, da bo izvajalec izvedbo naloge
zavaroval s storitveno garancijo,

– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni,

– boniteto podjetja, ki ne sme biti starej-
ša od 30 dni,

– nosilec ponudbe mora navesti koordi-
natorje del z javnimi pooblastili - strokov-
nim spričevalom,

– vzorec pogodbe.
9. Ponudbeno dokumentacijo je potreb-

no dostaviti v 10. dneh od objave razpisa v
Uradnem listu RS do 12. ure na naslov:
Občina Slovenske Konjice, tajništvo župa-
na, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, z
oznako “Ponudba za izvedbo programa” Ne
Odpirajte!

10. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 12.
uri v sejni sobi Občine Slovenske Konjice,
Stari trg 29.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki pismena pooblastila pod-
jetja za zastopanje.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
mo pismeno obvestili v roku 8 dni.

Občina Slovenske Konjice

Ob-1088

Občina Škofljica, na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93),
odredbe o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projekta
PGD in PZI za mrliško vežico, peš pot,
grobna polja, prestavitev daljnovoda,

priključek vodovoda, elektro priključek
in dovozno cesto z JR in odvod meteorne

vode na pokopališču Škofljica
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska

cesta 3, Škofljica.

Naziv objekta: mrliška vežica, peš pot,
grobna polja, dovozna cesta z JR, vodovod-
ni priključek in prestavitev daljnovoda,
Škofljica.

2. Lokacija: Škofljica.
3. Obseg in vrsta del:
Mrliška vežica + grobna polja:
– projektno tehnična dokumentacija za

poslovilni objekt tlorisnih dimenzij 7 × 7 m
z nadstrešnico 10 × 10 m, ter kletjo v teren,
v območju urejanja VM 9/1 Škofljica.

Peš pot:
– po lokacijski dokumentaciji predvide-

na od cerkve na Škofljici do mrliške vežice.
Dovozna cesta + JR:
– po lokacijski dokumentaciji predvide-

na iz Pevčeve doline do mrliške vežice
I. varianta in iz Lanišča po obstoječi občin-
ski cesti do pokopališča (projekt za prigla-
sitev del) II. varianta.

Vodovodni priključek:
– po lokacijski dokumentaciji je predvi-

den vodovodni priključek po trasi od cerkve
do mrliške vežice.

Elektro priključek:
– trasa priključka je predvidena od cerk-

ve do mrliške vežice.
Odvod meteorne vode:
– po lokacijski dokumentaciji je predvi-

den odvod meteornih vod od mrliške vežice
do obstoječega kanalskega odvodnika pri
cerkvi.

Prestavitev daljnovoda:
– po lokacijski dokumentaciji se daljno-

vod prestavlja na zahodno stran pokopališ-
ča.

4. Tehnična dokumentacija obsega:
Mrliška vežica + grobna polja:
a) Idejno zasnovo
b) PGD, PZI projekt
c) Arhitektura:
– splošni del,
– tlorisi, prerezi in fasade,
– projektantski popis in predračun,
– projekt detajlov,
– hišna kanalizacija z greznico,
– zunanja ureditev funkcionalnih povr-

šin objekta,
– ureditev grobnih polj po kriteriju in

pokopališkem redu po primeru na ljubljan-
skih Žalah.

d) Konstrukcija:
– statika,
– pozicijski načrti,
– armaturni načrti.
e) Instalacije
– strojne instalacije: vodovodni priklju-

ček, vodovod v objektu, ogrevanje in pre-
zračevanje,

– elektro instalacije: elektropriključek,
šibki in jaki tok v objektu.

Peš pot, dovozna cesta + JR:
– geodetski posnetek,
– projekt utrjenih površin: tehnično po-

ročilo, situacija v M 1 : 1000 ali M 1 : 500,
situacija višinske ureditve, situacija odvod-
njavanja, prometna ureditev, vzdolžni pro-
fil, prečni profili, karakteristični prerezi,
vris v kataster (na potrjeni katastrski pod-
logi), popis del in predizmere. Dovozna
cesta: za I. varianto PGD, PZI za gradbeno
dovoljenje, za II. varianto PZI za priglasi-
tev del.

Meteorna kanalizacija + vodovodni pri-
ključek:

– geodetski posnetek,
– projektna dokumentacija v skladu z ve-

ljavno dokumentacijo in predpisi: tehnično
poročilo, popis del, predračun, specifikacija
materiala, pregledna situacija 1 : 5000, si-
tuacija 1 : 1000, izvedbeni podolžni profil,
shema montaže, topografija lomnih točk,
skica zakoličbe, potrebni detajli.

Prestavitev daljnovoda in elektropriklju-
ček:

– geodetski posnetek,
– projekt za izvedbo prestavitve in elek-

tropriključka v skladu z veljavno dokumen-
tacijo.

6. Finančni pogoji: ponudba naj obsega
absolutno fiksne cene.

7. Rok za izdelavo projekta je 45 dni od
podpisa pogodbe.

8. Ponudba za izdelavo projekta naj vse-
buje poleg za projekt zahtevanih elementov
tudi seznam tehničnega kadra za izdelavo
projekta – odgovornega projektanta, z indi-
vidualnimi in skupnimi referencami pri pro-
jektiranju.

9. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem raz-
pisu lahko dvignejo tekstualni del in grafič-
ni del iz lokacijske dokumentacije na P.U.Z.,
d.o.o., Podjetju za urejanje zemljišč, Slo-
venčeva 95, Ljubljana, pri Pakiž Rozi na
tel. 061/1686-125, faks 061/1686-102.

10. Investitor bo pri izbiri izvajalca raz-
pisanih del upošteval naslednje kriterije in
merila:

– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– rok izdelave PGD, PZI.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

ki vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosto
presojo o izbiri najugodnejšega ponudnika
v  skladu  z  merili  iz  prejšnjega  od-
stavka.

11. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
PGD, PZI, Mrliška vežica na Škofljici”, je
potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici v
roku 14 dni po objavi v Uradnem listu RS,
na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta
3, 1291 Škofljica. Ponudniki se lahko prija-
vijo za vsa ali posamezna dela, ki so pred-
met tega razpisa. V primeru, da se ponudni-
ki prijavijo za posamezna dela, se na ovoj-
nici napiše, za kateri objekt oziroma napra-
vo se ponudba nanaša.

12. Odpiranje ponudb bo komisija izved-
la v prostorih Občine Škofljica, Šmarska
cesta 3, naslednji delovni dan po poteku
razpisa ob 13. uri.

13. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb.

Občina Škofljica

Št. 01-353-11-96 Ob-1018

Na podlagi 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 naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) Občina Ribnica ob-
javlja

javni razpis
za izdelavo energetske zasnove in študije
izvedljivosti energetske oskrbe mestnega

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

razpolago na sedežu Občine Ribnica, Go-
renjska c. 3, Ribnica (oddelek za komunal-
ne zadeve).

3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je oddaja del na osnovi

katerih bo možno definirati strategijo za
izvajanje učinkovite energetske oskrbe
mestnega naselja Ribnica (skrajšano Rib-
nica).

4. Obseg del:
a) energetska zasnova oskrbe Ribnice s

prikazom možnih rešitev in definirano prio-
riteto, ki bo omogočala naložbene odločitve
na področju komunalne energetike,

b) študija izvedljivosti, ki na osnovi iz-
hodišč energetske zasnove določi izhodišča
za realizacijo energetske oskrbe Ribnice.
Izdelana mora biti skladno z UNIDO
78150.

5. Merila in pogoji

Izdelavo energetske zasnove in študije
izvedljivosti za učinkovito oskrbo in rabo
energije bo sofinanciralo Ministrstvo za gos-
podarske dejavnosti Republike Slovenije in
sicer skladno z njihovo metodologijo oziro-
ma navodili. Glede na postavljene kriterije
o nivoju kvalitete in obsega izdelave posa-
meznih izdelkov in pri tem, da sofinancirajo
do 50% v vrednosti posameznih projektov,
bo Ministrstvo sofinanciralo energetsko za-
snovo okvirno s 3 mio SIT, študijo izvedlji-
vosti pa z 1,5 mio SIT.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– razčlenjenost programske naloge z de-

finiranjem ciljev in predlogov za njihovo
realizacijo,

– skladnost z usmeritvami v Resoluciji o
strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energi-
jo,

– reference izvajalcev na področju raz-
pisanih nalog,

– ponudbena cena.
6. Vsebina

Vloga mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika z re-

gistrsko številko,
2. navedbo pooblaščene osebe ponud-

nika, ki daje tolmačenje na zahtevo Občine
ali Ministrstva,

3. dokazilo o registraciji,
4. pisne dokaze oziroma reference o

uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v prete-
klosti,

5. podrobni program del,
6. seznam strokovnjakov, ki bodo so-

delovali pri nalogi, z osebnimi referencami,
7. pisno soglasje zunanjih izvajalcev,
8. terminski plan izvajanja del,
9. ceno s specifikacijo stroškov (dela,

materialni in potni stroški),

10. finančni plan,
11. podpisani splošni pogoji za izva-

janje pogodbe,
12. navedba prednosti, ki jih ima po-

nudnik pri realizaciji ponujenih nalog,
13. pogoji kvalitete in način dokazo-

vanja kakovosti opravljenih del,
14. veljavnost ponudbe.

7. Ponudbe
Prosilci naj pošljejo ponudbe v treh iz-

vodih v zaprtih ovojnicah z označbo “Ne

odpiraj! Prijava na razpis - učinkovita raba
energije “ in navedbo imena in naslova po-
nudnika. Ponudbe morajo biti dostavljene
za vsak projekt v posebni ovojnici. Neu-
strezno dostavljenih in nepopolnih ponudb
komisija ne bo obravnavala.

Naročnik ni dolžan oddati del najcenej-
šemu ponudniki. Pri izbiri ponudnika bodo
kompleksno preverjani vsi vidiki ponudbe
in ponujenih del, ki bo morala zadostiti vsem
pogojem razpisa.

Ponudbe predložite v 15 dnevih po obja-
vi razpisa v sprejemno pisarno Občine Rib-
nica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica. Vse in-
formacije v zvezi s tem razpisom dobite pri
Hočevar Danilu, tel. 061/861-075.

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

Ob-1090

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91,
23/92, 52/92 in 7/93, ter na podlagi 10. čle-
na statuta Občine Velike Lašče), Občina Ve-
like Lašče, Velike Lašče 15, Velike Lašče
razpisuje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

redno vzdrževanje lokalnih in krajevnih
cest v Občini Velike Lašče

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca za redno vzdrževanje lokal-
nih in krajevnih cest na območju Občine
Velike Lašče za obdobje od 1. 5. 1996 do
15. 11. 1996.

2. Investitor del je Občina Velike Lašče,
Velike Lašče 15, Velike Lašče, ki jo zasto-
pa župan Milan Tekavec.

3. Razpisno dokumentacijo dobijo vsi
ponudniki ob uradnih dneh na sedežu Obči-
ne Velike Lašče.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– popolnost ponudbe,
– reference,
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– opcija ponudbe in druge dodatne ugod-

nosti.
5. Rok za dostavo ponudb je od datuma

objave tega razpisa do 22. 4. 1996. Ponud-
niki lahko svoje ponudbe pošljejo po pošti
ali dostavijo na naslov Občina Velike Laš-
če, Velike Lašče 15, 1315 Velike Lašče, v
zapečateni kuverti z oznako “Razpis za
vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest” –
Ne odpiraj.

6. Odpiranje ponudb bo še isti dan ob
19. uri v prostorih Občine Velike Lašče.

7. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 10 dneh od dneva odpiranja.

Občina Velike Lašče

Ob-1045

Javni razpis
za izvedbo centralnega ogrevanja
in adaptacijo prostorov Mestne

knjižnice in čitalnice Idrija

1. Naročnik: Mestna knjižnica in čitalni-
ca Idrija.

2. Predmet razpisa je izvedba centralne-
ga ogrevanja in adaptacije prostorov Mest-
ne knjižnice v I. etaži objekta “Magazin” v
Idriji.

3. Razpisna dokumentacija s podatki in
razlago se dobi v Mestni knjižnici in čitalni-
ci (tel. 71 050) pri Anici Božič od 15. aprila
dalje.

4. Osnovni podatki za objekt
Objekt stoji v Ul. sv. Barbare 4-5 in je

povezan na centralno ogrevanje z energet-
sko kineto do poslovno-stanovanjskega ob-
jekta v Prelovčevi. Vsi priključki na glavni
razvod so obstoječi in dimenzionirani na
porabo za potrebe knjižnice. Del prostorov
knjižnice se že ogreva daljinsko in sicer
čitalnica v velikosti 45 m2 in upravni pro-
stori z depoji v sosednjem objektu v veli-
kosti 160 m2. Prostori, ki se jih obdeluje so
pretežni  del  knjižnice  v  velikosti  314 m2

in  novopridobljeni  prostori  v  velikosti
130 m2.

5. Lokacija objekta je v Idriji parc.
št.1443 k.o. Idrija-mesto.

6. Orientacijska vrednost del znaša cca.
6,000.000 SIT, s tem da ima prioriteto iz-
vedba centralnega ogrevanja, ostanek fi-
nančnih sredstev pa se nameni za ureditev
sanitarij in adaptacijo prostorov. Od izva-
jalca pričakujemo, da v sklopu izvedbe iz-
dela projekt izvedbe s popisom del in tran-
smisijskim računom in dimenzioniranjem
ogreval.

7. Rok za izvedbo projektov začne teči
po podpisu pogodbe, končanje prevzetih del
pa v 60 delovnih dneh.

8. Prednost pri izboru bodo imele celo-
vite ponudbe.

Merila za izbor:
– kvaliteta in usklajenost del,
– rok izvedbe,
– ponujena cena in plačilni pogoji.
9. Dokumentacija, ki jo morajo ponud-

niki predložiti:
– podatki iz 12. člena odredbe o postop-

ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil,

– podatki o kadrih in strokovni usposob-
ljenosti, kapacitetah in zasedenosti,

– podatke o podizvajalcih in obsegu jav-
nega naročila, ki bi ga izpolnili podizvajal-
ci,

– ovrednoteno delo v tolarskih zneskih s
prometnim davkom,

– podatki o boniteti poslovanja,
– datum veljavnosti ponudbe,
– predlog pogodbe s predvideno bančno

garancijo v višini pogodbene vrednosti.
10. Rok in način oddaje ponudb: Na na-

slov Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Ul.
sv. Barbare 4-5, Idrija, v zaprti kuverti z
oznako “Javni razpis - Mestna knjižnica in
čitalnica Idrija - ponudba, ne odpiraj” do
15. maja 1996 po pošti.

11. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: 20. maja 1996 ob 17. uri v Mestni
knjižnici in čitalnici Idrija.

12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb.

Mestna knjižnica in čitalnica
Idrija
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Ob-1036

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. list RS, št. 5/96)
in odredbe v postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo
za okolje in prostor - Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

skaniranje načrtov in kart po Programu
geodetskih del 1996

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-
stor - Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je skaniranje temelj-
nih topografskih načrtov in državnih topo-
grafskih kart po končani obnovi in reambu-
laciji, kot je predvideno v programu geodet-
skih del za leto 1996. Ocena za povprečen
list je 3.300 SIT.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih del
je razviden iz razpisne dokumentacije, ki jo
zainteresirani lahko dvignejo od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS, vsak delovni dan
med 9. in 11. uro na naslovu Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Šaranovićeva ulica
12, 1000 Ljubljana, po predhodni najavi po
telefonu 061 324 387 (Petek Tomaž).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,700.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo do
6. 12. 1996.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazec BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
ki ni starejši od 30 dni.

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja)

– podatki o opremi in inštrumentariju
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami

– osnutek pogodbe - izpolnjen vzorec po-
godbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan, je
zaželjeno, da je dopisano oziroma spreme-
njeno besedilo zaradi preglednosti posebej
označeno),

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po nasled-
njih skupinah:

– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače,
– stalni (splošni) stroški.

V posameznih skupinah je upoštevati na-
slednje:

Kot dobavljeno opremo oziroma mate-
rial je šteti le tisto opremo in material, ki bo
porabljena na konkretno razpisanem delu.
Kolikor gre za opremo, ki jo bo izvajalec
uporabljal tudi pri drugih nalogah se obra-
čuna le ustrezni del amortizacije in to v
skupini ”drugi neposredni stroški”.

Med dobavljene storitve spadajo stori-
tve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziro-
ma zunanji izvajalci.

Med druge neposredne stroške je všteti:
prevoze, dnevnice, kilometrine, carine, za-
varovanja, amortizacijo za opremo, ki ni
vključena v plače (posebna amortizacija),
itd.

Med plače je vključiti bruto plače nepo-
srednih izvajalcev ter osnovno amortizaci-
jo, in sicer amortizacijo računalniške in dru-
ge opreme katerih posamezni kos nabavne
vrednosti ne presega tolarske protivrednosti
10.000 DEM.

Med stalne (splošne) stroške je vključiti
stroške uprave, razvoja, trženja, reklamacij,
dobiček itd.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Projekt izvedbe pogodbenega dela po na-
čelih projektnega pristopa, ki mora vsebo-
vati strukturirano členitev projekta in mrež-
ni plan z opredeljenimi soodvisnostmi in
potrebnim časom za izvedbo posamezne na-
loge.

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 24. 4. 1996
najkasneje do 9.30.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj - ponudba za razpis za
skaniranje načrtov in kart “.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 24. 4.
1996 ob 12. uri v prostorih Geodetske upra-
ve Republike Slovenije, Kristanova ulica 1.
(sejna soba). Predstavniki ponudnikov, ki
prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje, sicer
nimajo pravice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– metodologija in tehnologija izvedbe

dela,
– transparentnost ponudbe in projektni

pristop.

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

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ob-1037

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. list RS, št. 5/96)
in odredbe v postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo
za okolje in prostor - Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

vzpostavljanje generalizirane
kartografske baze v merilu 1:25000 –

vektorizacija plastnic (VPL25)
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor - Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je vzpostavljanje ge-
neralizirane kartografske baze v merilu
1:25000 - vektorizacija plastnic (VPL25) za
43 listov topografske karte v merilu
1:25000. Ocena za povprečen list je 120.000
SIT.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki
jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva ob-
jave razpisa v uradnem listu, vsak delovni
dan med 9. in 11. uro na naslovu Geodetska
uprava Republike Slovenije, Šaranovićeva
ulica 12, 1000 Ljubljana, po predhodni naja-
vi po telefonu 061 324 387 (Petek Tomaž).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,160.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo do
7. 6. 1996.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazec BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
ki ni starejši od 30 dni,

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami,

– osnutek pogodbe - izpolnjen vzorec po-
godbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan, je
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zaželjeno, da je dopisano oziroma spreme-
njeno besedilo zaradi preglednosti posebej
označeno),

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po nasled-
njih skupinah:

– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače,
– stalni (splošni) stroški.

V posameznih skupinah je upoštevati na-
slednje:

Kot dobavljeno opremo oziroma mate-
rial je šteti le tisto opremo in material, ki bo
porabljena na konkretno razpisanem delu.
Kolikor gre za opremo, ki jo bo izvajalec
uporabljal tudi pri drugih nalogah se obra-
čuna le ustrezni del amortizacije in to v
skupini ”drugi neposredni stroški”.

Med dobavljene storitve spadajo stori-
tve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziro-
ma zunanji izvajalci.

Med druge neposredne stroške je všteti:
prevoze, dnevnice, kilometrine, carine, za-
varovanja, amortizacijo za opremo, ki ni
vključena v plače (posebna amortizacija),
itd.

Med plače je vključiti bruto plače nepo-
srednih izvajalcev ter osnovno amortizaci-
jo, in sicer amortizacijo računalniške in dru-
ge opreme katerih posamezni kos nabavne
vrednosti ne presega tolarske protivrednosti
10.000 DEM.

Med stalne (splošne) stroške je vključiti
stroške uprave, razvoja, trženja, reklamacij,
dobiček itd.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Projekt izvedbe pogodbenega dela po na-
čelih projektnega pristopa, ki mora vsebo-
vati strukturirano členitev projekta in mrež-
ni plan z opredeljenimi soodvisnostmi in
potrebnim časom za izvedbo posamezne na-
loge.

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 24. 4. 1996
najkasneje do 9. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj - ponudba za razpis za
VPL25 “.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 24 4.
1996 ob 10.30 v prostorih Geodetske upra-
ve Republike Slovenije, Kristanova ulica 1.
(sejna soba). Predstavniki ponudnikov, ki
prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo

predložiti pooblastilo za zastopanje, sicer
nimajo pravice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– metodologija in tehnologija izvedbe

dela,
– transparentnost ponudbe in projektni

pristop.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

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

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ob-1038

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe v postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo tiska 20 listov DTK25
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izdelava tiska za
20 listov DTK25.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dne-
va objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni  dan  med  9.  in  11.  uro  na
naslovu:  Geodetska  uprava  Republike
Slovenije,  Šaranovičeva  ulica  12,  po
predhodni  najavi  po  tel.  061/324-387
(Marko  Živalič).

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

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku 2 mesecev.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazec BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
ki ni starejši od 30 dni,

– podatki o zasedenosti kapacitet (šte-
vilo pogodb v izvajanju z roki dokonča-
nja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan,
je zaželjeno, da je dopisano oziroma spre-
menjeno besedilo zaradi preglednosti pose-
bej označeno),

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana po vrsti tiska, vr-
sti papirja, nakladi...

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 23. 4. 1996
najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj - ponudba za razpis za tisk
DTK25”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 23. 4.
1996 ob 9. uri v prostorih GURS (sejna
soba). Predstavniki ponudnikov, ki prisos-
tvujejo odpiranju ponudb, morajo predložiti
pooblastilo za zastopanje, sicer nimajo pra-
vice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

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

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
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si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ob-1039

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe v postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo DTK25
1. Naročnika: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1 in Ministrs-
tvo za obrambo, Uprava za civilno obram-
bo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25.

2. Predmet razpisa je:
izdelava DTK25 in DTK25 za potrebe

obrambe za prvo območje,
izdelava DTK25 in DTK25 za potrebe

obrambe za drugo območje.
Posamezni ponudniki lahko kandidirajo

za izvedbo posamezne ali več razpisanih
nalog hkrati.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro na naslovu:
Geodetska uprava Republike Slovenije, Ša-
ranovičeva ulica 12, po predhodni najavi po
tel. 061/324-387 (Marko Živalič) za DTK25.

Ministrstvo za obrambo, Uprava za ci-
vilno obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploš-
čad 25, po predhodni najavi po tel.
061/17-12-509 (Ana Kokalj) za DTK25 za
potrebe obrambe.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
skupaj za prvo in drugo območje je
38,000.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku 4 mesecev.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazec BON-1 ali BON-3), ki ni starejši
od 30 dni,

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan,
je zaželjeno, da je dopisano oziroma spre-
menjeno besedilo zaradi preglednosti pose-
bej označeno),

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po nasled-
njih skupinah:

  – dobavljena oprema in material,
  – dobavljene storitve,
  – drugi neposredni stroški,
  – plače,
  – stalni (splošni) stroški.
V posameznih skupinah je upoštevati na-

slednje:
Kot dobavljeno opremo oziroma mate-

rial je šteti le tisto opremo in material, ki bo
porabljena na konkretno razpisanem delu.
Kolikor gre za opremo, ki jo bo izvajalec
uporabljal tudi pri drugih nalogah se obra-
čuna le ustrezni del amortizacije in to v
skupini “drugi neposredni stroški”.

Med dobavljene storitve spadajo stori-
tve, ki jih bodo opravljali podizvajalci ozi-
roma zunanji izvajalci.

Med druge neposredne stroške je všteti:
prevoze, dnevnice, kilometrine, carine, za-
varovanja, amortizacijo za opremo, ki ni
vključena v plače (posebna amortizacija), itd.

Med plače je vključiti bruto plače nepo-
srednih izvajalcev ter osnovno amortizaci-
jo, in sicer amortizacijo računalniške in dru-
ge opreme katerih posamezni kos nabavne
vrednosti ne presega tolarske protivrednosti
10.000 DEM.

Med stalne (splošne) stroške je vključiti
stroške uprave, razvoja, trženja, reklamacij,
dobiček, itd.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 6. 5. 1996
najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, tj. za vsako od razpisanih
nalog posebej v treh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemni-
ka ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za
razpis – izdelava DTK25 prvo območje”
oziroma “Ne odpiraj - ponudba za razpis –
izdelava DTK25 drugo območje”.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo dveh ali več razpisanih nalog hkrati,
zadostuje, da podatke oziroma dokumente,
zahtevane pod točko 6, alinee 1–7 predloži
le enkrat. Ti podatki oziroma dokumenti naj
bodo predloženi v posebni ovojnici z ozna-
ko ponudnika in navedbo “Ne odpiraj – po-
nudba za razpis – izdelava DTK25 – skupna
dokumentacija”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 6. 5.
1996 ob 9. uri v prostorih GURS (sejna
soba). Predstavniki ponudnikov, ki prisos-
tvujejo odpiranju ponudb, morajo predložiti
pooblastilo za zastopanje, sicer nimajo pra-
vice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

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

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-1009

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92 in 7/93),
razpisuje

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

asfalterskih del na lokalnih in krajevnih
cestah v Občini Ivančna Gorica

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca, ki
bo izvajal asfaltiranje lokalnih in krajevnih
cest na območju Občine Ivančna Gorica v
letu 1996.

2. Investitor del je:
– Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,

Ivančna Gorica, ki jo zastopa župan Jernej
Lampret in

– krajevne skupnosti z gradbenimi od-
bori.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak uradni dan od 8. do 9. ure pri strokovni
službi na sedežu Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica (pri Tonetu Je-
rebu, tel. 777-697). Zaradi terenskega dela
je priporočljiva predhodna najava po telefo-
nu.

4. V sklopu tega razpisa se predvideva
asfaltiranje ca. 49.050 m2 lokalnih cest in
ca. 48.300 m2 krajevnih cest.

5. Asfaltiranje cest se bo izvajalo od me-
seca maja 1996 do konca novembra 1996,
odvisno od vremena. Če bo vreme dopušča-
lo se bo izvajalo tudi do konca leta 1996.

6. Seznam cest, ki se bodo predvidoma
asfaltirale v letu 1996, je naveden v razpisni
dokumentaciji.

7. Posamezni investitorji si pridržujejo
pravico določiti eventualno manjši obseg
del od razpisanega z ozirom na razpoložlji-
va finančna sredstva oziroma pravico do
odstopa od podpisa posameznih pogodb, če
ne bo sprejet občinski proračun ali del pro-
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računa za leto 1996. V teh primerih izvaja-
lec ni opravičen do nobenega odškodnin-
skega zahtevka iz tega naslova.

8. Merila za izbiro najustreznejšega po-
nudnika so: reference s področja del, po-
nudbena cena na enoto, način plačila in fik-
snost cen, opcija ponudbe, garancijski roki,
podpisana priložena izjava, kakor tudi mo-
rebitne druge ugodnosti.

9. Rok za dostavo ponudb je do 7. 5.
1996 do 8.30 na naslov: Občina Ivančna
Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zape-
čateni kuverti z oznako “razpis za asfaltira-
nje cest v letu 1996 – Ne odpiraj”.

10. Odpiranje ponudb bo še istega dne,
to je 7. 5. 1996 ob 9. uri v Občini Ivančna
Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni najkasneje v 30 dneh od dneva od-
piranja ponudb.

Ob-1010

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92 in 7/93),
razpisuje

javni razpis
za pridobitev izvajalcev za izvajanje

rednega vzdrževanja in zimske službe na
lokalnih cestah v Občini Ivančna Gorica

1. Predmet razpisa je pridobitev izvajal-
ca, ki bo izvajal vzdrževalna dela in zimsko
službo na lokalnih cestah v Občini Ivančna
Gorica v skladu z veljavno zakonodajo in
zahtevami investitorja. Pogodba se bo skle-
pala za dobo enega leta.

2. Investitor razpisnih del za območje
Občine Ivančna Gorica, je Občina Ivančna
Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, ki jo
zastopa župan Jernej Lampret.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 9. ure pri strokov-
ni službi na sedežu Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica pri Jereb Tone-
tu, tel. 777-697. Zaradi terenskega dela se
je priporočljivo dogovoriti za termin dviga
razpisne dokumentacije.

4. Merila za izbiro najugodnejšega in
najustreznejšega ponudnika so: reference pri
opravljanju tovrstnih del, cene in plačilni
pogoji, fiksnost cen, realnost in komplet-
nost ponudbe, opcija ponudbe, ki ne sme
biti krajša od 60 dni. Ponudbi mora biti
priloženo potrdilo o registraciji za opravlja-
nje razpisane dejavnosti.

5. Rok za dostavo ponudb je do 8. 5.
1996, do 8.30 na naslov: Občina Ivančna
Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zape-
čateni kuverti z oznako “razpis za vzdrže-
vanje lokalnih cest 1996 – Ne odpiraj”.

6. Odpiranje ponudb bo še istega dne, to
je 8. 5. 1996 ob 9. uri v Občini Ivančna
Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

7. Ponudniki bodo o izbiri izvajalcev ob-
veščeni v 45 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Ivančna Gorica

Št. 006-1/96-21 Ob-1011

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Uradni list 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) Mestna občina Novo mesto
objavlja

javni razpis
za oddajo del: Obnova talnih označb na
območju Mestne občine Novo mesto na

lokalnih cestah in ulicah
1. Investitor razpisnih del je: Mestna ob-

čina Novo mesto.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 3,000.000 SIT.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo

na Upravi Mestne občine Novo mesto, Se-
kretariatu za komunalne zadeve (ob plačilu
materialnih stroškov v višini 2.000 SIT),
Seidlova cesta 1 (soba št. 32, tel.
068/317-232, Antonija Milojevič), takoj po
objavi javnega razpisa, in sicer vsak delov-
ni dan od 8. do 14. ure.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– strokovna usposobljenost,
– konkurenčnost cen,
– rok izvedbe.
5. Ponudba mora biti sestavljena sklad-

no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Uradni list RS, št. 28/93).

6. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan
do 12. ure od dneva objave razpisa na Upra-
vi Mestne občine Novo mesto, Sekretariat
za komunalne zadeve, Seidlova cesta 1. Po-
nudba se odda v zapečateni kuverti z ozna-
ko: “Ne odpiraj, ponudba za obnovo talnih
označb.”

Odpiranje ponudb je javno in bo nasled-
nji delovni dan po prispetju ponudb ob 12.
uri v prostorih Uprave Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, soba št. 67/II.

Če se izteče rok oddaje ponudb oziroma
dan za odpiranje ponudb na dela prost dan,
se šteje za oddajo ponudbe in čas odpiranja
ponudb, prvi naslednji delovni dan.

7. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del glede na finančno sposobnost.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Ob-1012

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 dobavo in montažo raziskovalne

opreme
1. Predmet razpisa: dobava in montaža

enega kosa priročnega rentgenskega apara-
ta za slikanje in raziskavo operativnih tkiv-
nih vzorcev, posebej pri tumorjih dojke,
mehkih tkiv in kosti.

2. Merila za izbor ponudnika:
– poreklo in kvaliteta ponujene opreme,
– plačilni pogoji,

– reference,
– garancijska doba,
– dobavni rok,
– druge ponujene ugodnosti.
3. Ponudba naj vsebuje:
– ime ponudnika,
– opis dejavnosti,
– dokazilo o registraciji,
– bonitetne obrazce,
– reference,
– osnutek pogodbe s plačilnimi pogoji in

s predračunom, ki naj vsebuje ceno fco On-
kološki inštitut z vračunanim prometnim
davkom,

– dobavni rok,
– izjavo o garancijski dobi in garancij-

skem vzdrževanju,
– druge ugodnosti.
4. Kompletno ponudbo morajo ponudni-

ki oddati v zapečateni kuverti z navedbo
točnega naslova ponudnika in z oznako “Ne
odpiraj rentgenski aparat” do vključno 3. 5.
1996 na naslov: Onkološki inštitut, Lipiče-
va 2, Ljubljana, v tajništvu direktorja za
finance in administracijo.

5. Odpiranje ponudb, na katerega so vab-
ljeni vsi ponudniki, bo 7. 5. 1996 ob 10. uri
v veliki sejni sobi stavbe “C”.

6. O izbiri dobavitelja bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v osmih dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

7. Vse podrobnejše informacije dobite od
16. do 19. 4. med 8. in 11. uro pri prof. dr.
Golouh Rastku in dr. Lamovec Janezu na
tel. 13-22-399.

Ob-1013

Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2,
objavlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
28/93)  in  odredbe  o  spremembi  odredbe
o  postopku  za  izvajanje  javnega  razpisa
za  oddajo  javnih  naročil  (Ur.  l.  RS,  št.
19/94)

javni razpis
za dobavo in instalacijo računalniške
opreme za razširitev informacijskega

sistema Onkološkega inštituta
1. Investitor Onkološki inštitut Ljublja-

na, Zaloška 2.
2. Predmet razpisa: dobava, postavitev

in inštalacija računalniške strojne in pro-
gramske opreme ter garancijsko in pogaran-
cijsko vzdrževanje po naslednji specifikaci-
ji:

a) 22 osebnih računalnikov IBM PC 100:
– procesor DX4 100 Mhz,
– 8 MB delovnega pomnilnika (opcije

12MB in 16MB),
– trdi disk 540 MB,
– adapter za priključitev v lokalno

omrežje Ethernet (TP),
– kvalitetna tipkovnica s slovenskimi

znaki,
– miška,
– 14-palčni SVGA zaslon,
– instalirana programska oprema: PC

DOS 6.3, Windows for Workgroups 3.11
CE in TCP/IP;

b) 4 osebnih računalnikov IBM PC 300
– procesor P 100 Mhz (opcija 133 Mhz),
– 16 MB delovnega pomnilnika (opcije

32MB),
– trdi disk 1,2 G,
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– adapter za priključitev v lokalno
omrežje Ethernet (TP),

– CD-rom enota s štirikratno hitrostjo,
– kvalitetna tipkovnica s slovenskimi

znaki,
– miška,
– 14-palčni SVGA zaslon,
– instalirana programska oprema: PC

DOS 6.3, Windows for Workgroups 3.11
CE in TCP/IP;

c) 9 laserskih tiskalnikov EPSON EPL
-5200+.

2. Merila za izbor ponudnika:
– poreklo in kvaliteta ponujene opreme
– plačilni pogoji,
– reference,
– garancijska doba,
– dobavni rok,
– druge ponujene ugodnosti.
3. Ponudba naj vsebuje:
– ime ponudnika,
– opis dejavnosti,
– dokazila o registraciji podjetja,
– bonitetne obrazce,
– referenčni seznam strank,
– osnutek pogodbe z načinom plačila in

s predračunom, ki naj vsebuje ceno fco On-
kološki inštitut Ljubljana v SIT z vračuna-
nim prometnim davkom,

– opis ponujene konfiguracije mora vse-
bovati popoln opis posameznih komponent
strojne opreme z vsemi značilnostmi za pri-
merjavo,

– dobavni rok,
– izjavo o garancijski dobi,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
4. Kompletno ponudbo morajo ponudni-

ki oddati v zapečateni ovojnici z navedbo
točnega naslova ponudnika in oznako “Po-
nudba INFO – Ne odpiraj” do vključno 6. 5.
1996 na naslov: Onkološki inštitut, Lipiče-
va 2, Ljubljana, v tajništvu direktorja za
finance in administracijo.

5. Nabava bo potekala kvartalno po pred-
hodnem dogovoru glede količine.

6. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, bo 8. 5. 1996 ob
10. uri v prostorih velike sejne sobe v stavbi
C, Ljubljana, Zaloška 2. Podrobnejše infor-
macije dobite pri Marjanu Logarju, tel.
323-063 int. 34 54.

7. O izbiri dobavitelja bodo ponudniki
obveščeni najkasneje 10 dni po odpiranju
ponudb.

8. Nepopolne in nepravočasne ponudbe
bodo izločene.

9. Naročnik si pridržuje pravico delnega
odkupa, oziroma da ne izbere ne opravi.

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 23/96 Ob-1014

Na podlagi zakona o uporabi sredstev
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij (Ur. l. RS, št. 45/95), zakona o gospo-
darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna RS (Ur. l. RS, št.
19/94), objavlja Sklad RS za razvoj malega
gospodarstva, s soglasjem Ministrstva za
gospodarske dejavnosti, in v sodelovanju z
naslednjimi bankami: Banka Vipa, d.d., No-
va Gorica, A banka d.d., Ljubljana, Komer-
cialna banka Triglav, d.d., Ljubljana, Nova

KBM, d.d., Nova Gorica, SIB banka, d.d.,
Ljubljana, Splošna banka Koper, d.d., Ko-
per, Banka Celje, d.d., Celje, Krekova ban-
ka, d.d., Maribor, SKB banka, d.d., Ljublja-
na.

javni razpis
za kreditiranje projektov iz sredstev

pridobljenih iz naslova zakona o uporabi
sredstev pridobljenih iz naslova kupnine

na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.

45/95)
1. Predmet razpisa
Na podlagi zakona o razvoju malega gos-

podarstva (Ur. l. RS, št. 18/91), odredbe o
merilih, pogojih in postopku za dodeljeva-
nje sredstev za pospeševanje razvoja in us-
tanavljanje enot malega gospodarstva, za-
kona o uporabi sredstev pridobljenih iz na-
slova kupnin na podlagi zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
45/95, ter predpisov navedenih v uvodnem
delu razpisa bo Sklad RS za razvoj malega
gospodarstva v sodelovanju z zgornjimi ban-
kami dodeljeval posojila za projekte na po-
dročju malega gospodarstva.

Znesek kreditiranja je:
– za dolgoročne kredite – 1.400,000.000

SIT,
– za kratkoročne kredite –

1.766,202.568,52 SIT.
2. Merila in pogoji
2.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo enote male-

ga gospodarstva po določilih zakona o raz-
voju malega gospodarstva. Prednost pri do-
delitvi posojil bodo imeli prosilci ki zago-
tavljajo naslednje cilje:

– povečanje zaposlovanja na podlagi no-
vih programov,

– pospeševanje in spodbujanje konku-
renčnosti malega gospodarstva zlasti na
mednarodnih trgih,

– pospeševanje uvajanja sodobnih teh-
nologij v enotah malega gospodarstva,

– pospeševanje ustanavljanja in razvoja
enot malega gospodarstva, ki so energetsko
varčne in ne onesnažujejo okolja,

– pospeševanje zadružništva pri skupni
nabavi najsodobnejše tehnologije, skupne-
ga nastopa na mednarodnih trgih in skupnih
inovacijah.

Poleg zgornjih ciljev se bo pri dodelje-
vanju posojil upoštevala boniteta enote ma-
lega gospodarstva, kateri se dodeljujejo
sredstva (sposobnost nuditi ustrezne instru-
mente zavarovanja vračila dodeljenih sred-
stev).

Prosilec lahko vloži vlogo za posojila,
če znaša predračunska vrednost njegove in-
vesticije največ 800.000 DEM v tolarski
protivrednosti na dan objave razpisa. Mak-
simalna višina kredita je lahko največ 50%
predračunske vrednosti.

Sredstva za razvoj se namenijo za isti
projekt samo enkrat.

Posojila lahko pridobijo prosilci, ki ima-
jo med viri financiranja zagotovljenih naj-
manj 30% lastnih sredstev.

Med viri financiranja ima lahko prosilec
tudi druge vire financiranja le na podlagi
predhodnega soglasja Sklada.

Dobava vračanja naložbe ne sme biti
daljša od ekonomske dobe programa.

Program mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,

– likvidnost za celotno ekonomsko do-
bo,

– zaprto finančno konstrukcijo med ure-
sničevanjem programa po cenah v konverti-
bilni valuti.

Prednost bodo imeli projekti podprti z
lokalnimi viri, vendar ob upoštevanju vseh
zakonskih določil, meril in kriterijev, ki do-
ločajo delovanje Sklada pri dodeljevanju po-
sojil enotam malega gospodarstva.

2.2 Kreditni pogoji
1. Odplačilna doba:
– dolgoročni krediti se odobravajo za

dobo vračanja, ki je odvisna od poslovnega
načrta in narave vlaganja,

– kratkoročni krediti se odobravajo za
dobo vračanja do 1 leta.

2. Moratorij: 1 leto za dolgoročne kredi-
te.

3. Posojilojemalci lahko zaprosijo za
kredit tudi druge banke, ki ponujajo enake
ali boljše pogoje kreditiranja.

4. Obrestna mera: TOM + 6% letno.
5. Stroški kredita: 0,70% od zneska odo-

brenega posojila.
6. Zavarovanje kredita: 100% v skladu s

pogoji bank.
3. Vsebina vloge

1. Obrazec Sklada.
2. Poslovni načrt iz katerega mora bi-

ti poleg osnovnih podatkov o prosilcu raz-
vidno še:

a) finančna konstrukcija,
b) donosnost in likvidnost projekta,
c) čas vračanja vloženih sredstev,
d) ostali pričakovani ekonomski učinki,
e) plan trženja,
f) tehnično tehnološki vidik,
g) možnost novih zaposlitev.
3. Bančno mnenje o ekonomski upra-

vičenosti investicije.
4. Dokazilo o poravnavanih davkih in

prispevkih (za gospodarske družbe BON-3
Podatki o solventnosti in boniteti za tekoče
leto od krajevno pristojne Agencije za pla-
čilni promet, za SP potrdilo o plačanih dav-
kih od krajevno pristojne izpostave RUJP).

5. Pismeno izjavo o pridobitvi sred-
stev iz podobnega naslova na občinski ali
republiški ravni.

6. Za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami.

7. Za SP fotokopijo priglasitvenega li-
sta obrazec 1/1, 1/2, potrjenega od krajevno
pristojne izpostave RUJP.

8. Za vse prosilce, ki opravljajo obrt-
no dejavnost fotokopijo obrtnega dovolje-
nja.

9. Za vse prosilce fotokopijo odločbe
pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti.

10. Za vse prosilce navedbo števila
zaposlenih s priloženimi fotokopijami
obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M
1/2).

11. Notarsko overjen podpis osebe,
pooblaščene za zastopanje star manj kot 30
dni.

12. Podatki o izdelovalcu poslovnega
načrta in njegove reference.
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4. Rok  za prijavo
Vloge za dodelitev posojila pošljite na

naslov: Sklad RS za razvoj malega gospo-
darstva, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, tel.
061/217-872.

Rok za prijavo je odprt od objave do
porabe namenskih sredstev. Sklad bo v
sredstvih javnega informiranja objavil da-
tum, ko bodo namenska sredstva porablje-
na.

Investitor lahko kandidira pri katerikoli
banki, ki se je vključila v javni razpis –
komitentstvo ni pogoj za pridobitev kredita.

Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumenta-
cijo za posamezen status prosilca. Če vloga
ne bo vsebovala te dokumentacije, se zavr-
ne. Ravno tako se zavrne neustrezna vloga
in tista, ki prispe po porabi sredstev.

Vse kompletne in ustrezne vloge bo
obravnaval Upravni odbor Sklada in o njih
odločil.

Strokovna služba Sklada bo najkasneje v
roku 15 dni po odločitvi Upravnega odbora
dostavila prosilcem sklep o odločitvi.

Vse ostale informacije so na voljo na
zgornjem naslovu.

Sklad RS za razvoj malega
gospodarstva

Št. 111/96/3 Ob-1015

Javni razpis

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za geofiziko, Kersniko-
va 3, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: nabava fotopapirja.
3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete v tajništvu Uprave RS za geofiziko,
Kersnikova 3, Ljubljana pri Saši Dumbovič
med 8. in 12. uro od 15. aprila 1996 dalje.

4. Orientacijska vrednost naročila je
2,500.000 SIT.

5. Predvideni rok dobave je 60 dni od
dneva podpisa pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti oziroma jamstva.
7. Ponudbe morajo biti pisno predložene

do torka, 23. aprila 1996, do 12. ure v taj-
ništvu Uprave RS za geofiziko, Kersnikova
3, Ljubljana.

8. Ponudbe morajo biti dostavljene v za-
pečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis – fotopapir”.

9. Javno odpiranje ponudb bo v torek
23. aprila 1996 ob 12. uri v prostorih Upra-
ve  RS  za  geofiziko,  Kersnikova  3,
Ljubljana.

10. Obvestilo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo posredovano v osmih dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Uprava RS za geofiziko

Št. 23/96 Ob-1017

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja javni zavod
Tehniški muzej Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo strešne

kritine osrednje zgradbe Tehniškega
muzeja Slovenije v Bistri pri Vrhniki
1. Naročnik: Tehniški muzej Slovenije,

Parmova 33, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: krovsko kleparska

dela pri zamenjavi strešne kritine osrednje-
ga muzejskega kompleksa v Bistri pri Vrh-
niki. Nova strešna kritina (bobrovec) se na-
haja na dvorišču objekta v Bistri.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo v roku 5 dni od objave
razpisa na upravi Tehniškega muzeja Slo-
venije na Parmovi 33 v Ljubljani med 8. in
10. uro, proti plačilu nepovratnih stroškov
na blagajni zavoda v višini 15.000 SIT. Do-
datne informacije lahko dobijo ponudniki
pri direktorju zavoda, ogled objekta pa je
možen po dogovoru z vodjo tehniških služb
v Bistri pri Vrhniki.

4. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

5. Predviden pričetek dela: mesec maj
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

a) ponudbena cena;
b) strokovna usposobljenost in oprem-

ljenost;
c) reference;
d) druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

in so za investitorja pomembne.
7. Ponudniki naj podajo ponudbe z vso

potrebno dokumentacijo v zaprtih ovojni-
cah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
zamenjavo strešne kritine osrednje zgradbe
Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri pri
Vrhniki”, do vključno 10. dne od objave
razpisa na upravi javnega zavoda TMS do
10. ure.

8. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
14. uri v muzejskem kompleksu v Bistri pri
Vrhniki. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo komisiji predložiti pisna pooblastila
za njihovo navzočnost pri odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du razpisa v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

10. Opcija ponudb mora biti najmanj 45
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Razpisovalec ne priznava nobenih
stroškov ponudniku v zvezi z izdelavo po-
nudbe.

12. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse pogoje tega razpisa,
razpisne dokumentacije in razpisnih pogo-
jev.

Tehniški muzej Slovenije

Št. 0044-308/14-96 Ob-1016

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvedbo del v prostorih za pridržanje

na Upravi za notranje zadeve Novo
mesto

1. Predmet razpisa so gradbenoobrtniška
in inštalacijska dela ter oprema.

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

3. Lokacija del: zapori Novo mesto.
4. Predviden pričetek del je po podpisu

pogodbe – predvidoma 5. 5. 1996, zaklju-
ček del in montaža 27. 5. 1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe del.
Natančneje so merila za izbor najugod-

nejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene: prva kuverta mora biti z ozna-
ko “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/14-96
Prostori za pridržanje UNZ Novo mesto –
Dokumentacija, druga kuverta z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/14-96 Prostori
za pridržanje UNZ Novo mesto – Ponud-
ba”.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
22. 4. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v prejemno pisarno MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 23. 4. 1996 ob
9. uri v prostorih MNZ UNZ, Beethovnova
3, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starej-
ši od 3 mesecev od dneva razpisa, podpisani
in žigosani razpisni pogoji, podatki o fi-
nančnem stanju (BON1, BON2 oziroma
BON3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljnje obravnave.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

11. Ob predložitvi pooblastila v dveh iz-
vodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na UNZ Novo mesto, Jere-
bova 1, Novo mesto v dneh od 15. 4. 1996
do 18. 4. 1996 od 10. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

UNZ Novo mesto, Jerebova 1, Novo mesto,
pri Antonu Goletu, tel. 068/321-080.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0044/5-308/15/96 Ob-1043

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
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javni razpis
za dobavo čistilne naprave za

avtopralnico
1. Predmet javnega razpisa je dobava in

montaža čistilne naprave CWR za avtomat-
sko avtopralnico CHRIST C 100.

Ponudba naj zajema tudi vsa potrebna
pripravljalna oziroma sanacijska dela na ob-
stoječi avtopralnici.

Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljub-
ljana, pri Ramovš Milanu, na tel. št.
1325-125/ int. 5651.

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 5,000.000 SIT.

3. Lokacija dostave in montaže: MNZ,
Vodovodna 93/a, Ljubljana.

4. Dobavni rok: junij 1996.

5. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetja,

– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb.

– BON 1 in 2 ali BON 3, pri samostojnih
podjetnikih, pri obrtnikih pa davčno napo-
ved za preteklo leto ter potrdilo banke o
povprečnem stanju na žiro računu za ob-
dobje zadnjih treh mesecev,

– seznam referenčnih naročnikov v Slo-
veniji,

– ceno v SIT, ki mora biti fiksna, izraže-
na v SIT, fco Vodovodna 93/a, s posebej
prikazanim 5% prometnim davkom in obli-
kovana za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,

– dobavni rok,

– podatki o garanciji ter servisiranju
opreme.

Oprema mora imeti predpisane ateste in
zagotovljeno servisiranje za življenjsko do-
bo. Ponudbi naj bo priložen tudi vzorec ser-
visne pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-
nika,

– garancija in vzdrževanje,

– cena,

– dobavni rok,

– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.

7. Ponudbe morajo prispeti na naslov: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2,
Ljubljana najpozneje do 22. 4. 1996 do 12.
ure.

Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (regi-
stracija, boniteta) mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/15/96 – doku-
mentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/15/96 – ponudba”.

Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo 23. 4. 1996 ob
10.30 v prostorih MNZ, Beethovnova 3,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

9. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo oprem-
ljene v skladu z zahtevami razpisa.

Nepopolne ponudbe bodo izločene.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v

roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-1044

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

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

lokalnih cestah na področju Občine Luče
v letu 1996

1. Naročnik: Občina Luče.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na sedežu Občine Luče, Luče 106,
ob plačilu 9.000 SIT na ŽR št.
52810-630-10131 – Agencija za plačilni
promet Mozirje.

3. Predmet razpisa:
– redna  vzdrževalna  dela  (ročno  in

strojno čiščenje cevnih propustov in cest-
nega telesa, sanacija cevnih propustov, ob-
nova gramoznega sloja, grederiranje, ze-
meljska dela, valjanje, krpanje asfaltnih ce-
stišč...),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje sne-
ga, posipanje in označevanje asfaltnih cest
v zimski sezoni 1996–1997).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
7,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti obseg del, kot je razpisan, glede na prido-
bitev sredstev (Republiška sredstva, pristoj-
bina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvaja-
lec v tem primeru ni upravičen do odškod-
ninskega zahtevka.

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

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Dela se
izvajajo po kvartalnih operativnih planih.
Zaključek del je konec leta 1996 oziroma v
skladu s pogodbo.

6. Merila za izbiro ponudnika
Reference za področje in obseg razpisa-

nih del, ponudbena cena za enoto (gredira-
nje SIT/km, nakladanje, prevoz in razgri-
njanje gramoza na razdaljah prevoza 3, 5,
10, 13 km SIT/m3, valjanje SIT/m2, polaga-
nje propustov premera 40, 60, 80, 100 cm
SIT/tm, izkop odvodnih jarkov SIT/m3, kr-
panje asfalta SIT/m2, 1 × pluženje SIT/km),
strojne in delovne kapacitete, način plačila
in fiksnost cen, garancijski roki, kakor tudi
druge morebitne ugodnosti.

7. Ponudbe na javni razpis predložite naj-
kasneje do 6. 5. 1996 do 11. ure v tajništvo
Občine Luče v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na lokalnih cestah Občine
Luče.”

8. Odpiranje ponudb bo 6. 5. 1996 ob 12.
uri.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Luče

Št. 021-2/96 Ob-1046

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dra-
vograd, objavlja na podlagi zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nujna vzdrževalna dela objekta

telovadnice pri Osnovni šoli Neznanih
talcev Dravograd

1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Predmet razpisa: nujna vzdrževalna

dela objekta telovadnice Osnovne šole Nez-
nanih talcev Dravograd.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 16,000.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji,
– registracija dejavnosti in potrdila o

izpolnjevanju pogojev za izvajanje
razpisanih del,

– reference za opravljanje del, ki so pred-
met razpisa,

– ugodnosti, ki jih izvajalec ponuja na-
ročniku,

– jamstvo za kakovostno opravljeno de-
lo in ostale ugodnosti, ki bi lahko bistveno
vplivale na izvedbo razpisanih del.

5. Razpisno dokumentacijo dobite v Re-
feratu za gospodarske dejavnosti in urejanje
prostora Občine Dravograd, Trg 4. julija 7,
vsak delovni dan.

6. Rok in način oddaje ponudbe:
– rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS na naslov: Obči-
na Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd,

– ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah. Na ovojnici naj bo označe-
no: “Ne odpiraj – javni razpis” z oznako
ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1996 ob
10. uri v sejni sobi Občine Dravograd.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v roku 15 dni od dneva od-
piranja ponudb.

Občina Dravograd

Št. 327/96 Ob-1063

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega izdelovalca
predinvesticijskega programa oskrbe
Občine Domžale z zemeljskim plinom

1. Naročnik: Občina Domžale in Sklad
za urejanje stavbnih zemljišč nove Občine
Domžale.

2. Predmet razpisa
2.1. Izdelava novega predinvesticijske-

ga programa plinifikacije Občine Domžale
v novih mejah, ki so nastale po razdružitvi
stare Občine Domžale.

2.2. Predinvesticijski program mora biti
izdelan za vsa območja nove občine, ki so
potencialno zanimiva za plinifikacijo.

2.3. Predinvesticijski program mora biti
izdelan v dveh opcijah:

a) investitor razširitve omrežja je Obči-
na Domžale preko javnega podjetja kot di-
stributerja zemeljskega plina (varianta A),

b) investitor razširitve omrežja je novoiz-
brani koncesionar na osnovi dolgoročne
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koncesijske pogodbe za distribucijo zemelj-
skega plina (varianta B).

Obe opciji morata biti izdelani po prire-
jeni metodologiji za plinovodno infrastruk-
turo v obsegu, ki je sprejemljiv za sloven-
ske in mednarodne institucije (EBRD,
IBRD), ter na osnovi UNID priročnika za
feasibility študije.

2.4. Tehnični del mora obsegati spre-
membe in dopolnitve že izdelanih idejnih
načrtov in drugih strokovnih osnov ter izde-
lavo novih idejnih načrtov za doslej še neob-
delana območja nove Občine Domžale.

Nivo obdelave idejnih projektov mora
biti takšen, da bo iste možno uporabiti tudi
za izdelavo lokacijskega načrta in ustreznih
prostorskih dokumentov. Izdelava potreb-
nih novih idejnih projektov mora biti sklad-
na s pravilnikom o podrobnejši vsebini idej-
nih projektov (Ur. l. SRS, št. 40/89).

2.5. Podrobnejša zahtevana vsebina
predinvesticijskega programa, podatki o ob-
stoječem stanju plinovodnega sistema ter
seznam obstoječe prostorske, urbanistične
in tehnične dokumentacije bo ponudnikom
na voljo pri dvigu razpisne dokumentacije.

3. Obseg predinvesticijskega programa
oskrbe Občine Domžale z zemeljskim pli-
nom (plinifikacija Občine Domžale).

Izdelovalec predinvesticijskega progra-
ma mora izdelati revidirano tehnološko va-
rianto plinifikacije za potrebe široke in ko-
mercialne porabe za vsa območja, ki še niso
bila obdelana v predhodnih dokumentih, do-
ločiti realno predračunsko vrednost predvi-
denih investicij in terminski plan izgradnje
in za tako opredeljen plan izdelati izhodišča
za investicijski program.

Predinvesticijski program mora jasno pri-
kazati realne opcije izgradnje omrežja s sta-
lišča financiranja in v terminskem smislu gle-
de na razpoložljive finančne vire občine in
jih primerjati z varianto oddaje pravice di-
stribucije na osnovi dolgoročne koncesijske
pogodbe. Iz programa morajo biti razvidne
občutljivostne analize glede na ključne para-
metre investicije s prikazom FOM krivulj.

Izdelovalec mora izdelati tudi primerjal-
no analizo med variantama A in B gledano s
stališča občine v smislu dolgoročno ugod-
nejše opcije oskrbe prebivalstva s plinom in
zaščite občinskega premoženja ter vloženih
finančnih sredstev z dosedanjo izgradnjo
omrežja. Analiza mora biti izdelana tudi kot
povzetek, pripravljen kot gradivo za sejo
sveta Občine Domžale.

4. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost izdelave predinvesti-

cijskega programa oskrbe Občine Domžale
z zemeljskim plinom je ocenjena na
2,600.000 SIT.

5. Rok izvedbe
Rok izvedbe predinvesticijskega progra-

ma plinifikacije Občine Domžale je tri me-
sece po podpisu pogodbe. Izbrani izdelova-
lec mora o svojem delu in ugotovitvah red-
no mesečno poročati Odboru za plinifikaci-
jo, ki ga je imenovala županja Občine
Domžale. Poročila morajo biti pripravljena
v pisni obliki in posredovana vsem članom
odbora, vsaj sedem dni pred obravnavo. Po
dokončanju predinvesticijskega programa
bo odbor za plinifikacijo organiziral revizi-
jo z imenovanjem priznanih strokovnjakov
s tehnično, finančno in pravno prakso.

Izbrani izvajalec se mora s pogodbo za-
vezati, da bo izdelani predinvesticijski pro-
gram uskladil in dopolnil s pripombami re-
vizijske komisije v roku 30 dni po prejemu
pripomb in v okviru pogodbene cene.

6. Merila in kriteriji za izbor
Poleg splošnih kriterijev, kot so registra-

cija podjetja za izdelavo investicijskih pro-
gramov, primerne kadrovske strukture, re-
ference na predmetnem področju in ustrez-
ne cene izdelave predinvesticijskega pro-
grama plinifikacije Občine Domžale, mora
izbrani izdelovalec izpolnjevati še nasled-
nje pogoje:

– biti mora neodvisna konzultantska ozi-
roma projektantska organizacija ali podjetje
za dobavo plina,

– primerno poznavanje plinovodne stro-
ke,

– delo na podobnih projektih za domače
in/ali tuje naročnike (z njihovo navedbo),

– poznavanje specifičnosti dosedanje or-
ganiziranosti distribucije zemeljskega plina
in UNP v Občini Domžale,

– poznavanje pravnih oblik organizira-
nja javnih podjetij,

– poznavanje načina poslovanja družb na
osnovi dolgoročnih koncesij,

– primerna profesionalna drža in sposob-
nost dela v teamu z delovno skupino za
plinifikacijo občine,

– ostale ponudbene ugodnosti.
Ponudnik mora v ponudbi navesti ime-

na, usposobljenost in reference kadrov in
nosilcev posameznih delov predinvesticij-
skega programa (npr. za tehnični, ekonom-
ski, pravni del). Najcenejši ponudnik ni nuj-
no tudi najbolj ugoden ponudnik.

7. Število izvodov
Predinvesticijski program oskrbe Obči-

ne Domžale z zemeljskim plinom mora biti
izdelan v osmih izvodih, povzetek predin-
vesticijskega programa za potrebe občin-
skih svetnikov pa v desetih izvodih.

Vsi elaborati morajo biti vloženi v redni-
ke in primerno označeni po dogovoru z na-
ročnikom. Originalni teksti naj bodo prilo-
ženi tudi na računalniški disketi v program-
skem jeziku WORD.

8. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure,
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
gospodarske javne službe na Ljubljanski 89
v Domžalah (tel. 061/722-022).

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 3.000 SIT, ki se plača v gotovini ali
virmanom na žiro račun št.
50120-630-810230 (proračun Občine Dom-
žale, razpis projektno-tehnične dokumenta-
cije za izgradnjo energetskih omrežij).

9. Oddaja ponudb
Pisne ponudbe je potrebno oddati najka-

sneje v roku 14 dni po objavi tega javnega
razpisa na naslov: Občina Domžale, Odde-
lek za gospodarske javne službe, na Ljub-
ljanski 89, Domžale – v zaprtih kuvertah z
napisom “Javni razpis – plinifikacija Dom-
žale”.

10. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo opravila ob-

činska komisija za vodenje postopkov jav-
nih natečajev za komunalno dejavnost. Po-
nudniki bodo pisno povabljeni na odpiranje
ponudb.

O rezultatih odpiranja in izboru najpri-
mernejšega ponudnika bodo vsi ponudniki
pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po
odpiranju ponudb.

11. Informiranje in ostalo
Informacije v zvezi z razpisom vsi po-

nudniki lahko dobijo na Občini Domžale pri
Jožetu Kumpu (tel. 061/722-022), v zvezi s
tehničnim delom razpisa pa na Komunalno
stanovanjskem podjetju Domžale pri Roma-
nu Kodri (tel. 061/721-919).

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne ter jih izločila iz
izbora.

Naročnik si pridržuje pravico izbora raz-
ličnih izvajalcev za vsako posamezno po-
glavje predinvesticijskega programa iz toč-
ke št. 2.4. tega razpisa, če bo ocenil, da je to
koristno in utemeljeno za naročnika. V tem
primeru naročnik sklene pogodbo (pogod-
be) z vsakim izbranim izvajalcem posebej.

Občina Domžale in
Sklad stavbnih zemljišč

nove Občine Domžale

Št. 601-1/96 Ob-1064

Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2, ob-
javlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za zbiranje pisnih ponudb za pridobitev

najugodnejših ponudnikov za
opravljanje prevoza otrok v osnovno

šolo, otrok v oddelke priprave na šolo,
otrok v oddelke s posebnimi potrebami v

VVZ, oseb vključenih v VDC CSS in
otrok v oddelek vzgoje in izobraževanja

1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: opravljanje prevozov

otrok v osnovno šolo, otrok v oddelke pri-
prave na šolo, otrok v oddelke s posebnimi
potrebami v VVZ, oseb vključenih v VDC
CSS in otrok v oddelek vzgoje in izobraže-
vanja.

3. Razpisna dokumentacija: ponudniki si
lahko razpisno dokumentacijo ogledajo ali
jo dvignejo na Občini Škofja Loka, Oddelek
za družbene dejavnosti, Mestni trg 15, Ži-
gonova hiša, soba 18/II. Za vse dodatne in-
formacije lahko kličejo po tel. 064/624-050,
624-190, int. 211.

4. Orientacijska vrednost naročila je
33,105.612 SIT.

5. Ponudbe za prevoze veljajo za šolsko
leto 1996/97.

6. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojim ali najetim vozilom. Svoje
storitve morajo nuditi kvalitetno, odgovor-
no in v skladu s cestnoprometno zakonoda-
jo.

7. Najugodnejši ponudnik za opravljanje
prevozov na določeni relaciji bo izbran na
osnovi predloženih referenc ponudnika, po-
nujene cene in ustreznosti vozila.

8. Ponudba mora vsebovati: firmo oziro-
ma ime ponudnika, naslov ponudnika, do-
kazilo o registraciji, reference, relacijo, bru-
to ceno prevoženega km glede na konfigu-
racijo terena, razvidno v razpisni dokumen-
taciji in ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
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9. Ponudbe zbiramo do 6. 5. 1996 do 12.
ure. Ponudbe je treba poslati v zaprti kuver-
ti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba – pre-
vozi 1996/97”, priporočeno po pošti ali od-
dati osebno v pisarni št. 5 – vložišče, Obči-
na Škofja Loka, Poljanska c. 2, 4220 Škofja
Loka.

10. Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1996
ob 12.15, v sobi št. 31/V, Občina Škofja
Loka, Mestni trg 15, Žigonova hiša. Nepo-
polnih ponudb ne bomo upoštevali.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po opravljenem postopku. Izbrani
ponudnik mora podpisati pogodbo najpoz-
neje v 30 dneh od odločitve o izbiri.

12. Razpis bo objavljen v Uradnem listu
RS in Gorenjskem glasu.

Občina Škofja Loka

Ob-1021

Ponovni javni razpis
pod nespremenjenimi pogoji za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih

cestah v zasebnih gozdovih na območju
Občine Mozirje v letu 1996

1. Naročnik: Občina Mozirje, Savinjska
cesta 7, Mozirje.

2. Dokumentacija

Dokumentacija razpisanih del je na raz-
polago v tajništvu Zavoda za gozdove Slo-
venije - Območna enota Nazarje, Savinjska
cesta 4, Nazarje.

Materialne stroške razpisne dokumenta-
cije v višini 11.000 SIT ponudniki vplačajo
na žiro račun Zavoda za gozdove Slovenije
št. 50106-603-54908.

3. Predmet razpisa

Predmet razpisa so redna vzdrževalna
dela na gozdnih cestah: profiliranje vozišča,
čiščenje in izkop odvodnih jarkov, gramo-
ziranje, valjanje, nabava drežnikov, izdela-
va lesene kašte, izgradnja propustov in po-
stavitev prometne signalizacije.

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

Naročnik si pridružuje pravico spreme-
niti obseg del kot je razpisan, glede na pri-
dobitev sredstev (Republiška sredstva, pri-
stojbine, sredstva lokalnih skupnosti...). Iz-
vajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

5. Ponudbe morajo vsebovati: firmo ozi-
roma ime ponudnika, dokazilo o registraci-
ji, zahtevane reference, cenik razpisanih del
po enotah mere, skupna vrednost razpisanih
del, seznam lastne mehanizacije, ostale
ugodnosti in osnutek pogodbe (določila po-
godbe - datum do katerega velja ponudba,
način obračunavanja del, rok plačila, garan-
cijske roke, način spremembe cen, delež
stroškov podizvajalcev, rok izvedbe del, za-
gotovilo o upoštevanju delovnih in življen-
skih pogojev kot jih določajo veljavne ko-
lektivne pogodbe ter navedbo pooblaščene
osebe ponudnika).

6. Merila za izbiro ponudnika

Reference, cene razpisanih del po eno-
tah mere, skupno vrednost razpisanih del,
ustreznost delovnih sredstev s katerimi raz-
polaga, delež podizvajalcev, način plačila
in fiksnost cen, posebne ugodnosti.

7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe na javni razpis predložite do

10. dne po objavi (dan izdaje Uradnega lista
RS, se ne šteje) do 10. ure v sprejemno
pisarno Občine Mozirje v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj - javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ces-
tah Občine Mozirje”.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sejni sobi Občine Mozirje.

8. Rok za objavo izbora izvajalca
O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-

ni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Mozirje

Zavod za gozdove Slovenije
 Območna enota Nazarje

Št. 225-49/96 Ob-1074

Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško na
podlagi 53. člena zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84, 25/86) in na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo del:

Adaptacija stanovanjskega objekta Vrh
nad Laškim 23

1. Investitor: Občina Laško, Mestna uli-
ca 2, Laško.

2. Predmet razpisa je: adaptacija stano-
vanjskega objekta Vrh nad Laškim 23, v
naslednjem obsegu:

– gradbeno - obrtna dela,

– strojne instalacije,

– elektro instalacije.

3. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo, projektno dokumentacijo na vpo-
gled in eventualne dodatne informacije pa
dobijo v ponedeljek, sredo in petek od 7. do
10. ure v 10 dneh po objavi razpisa na Obči-
ni Laško, Mestna ulica 2, pri Olgi Šola, tel.
063 731 122.

4. Orientacijska vrednost del je 12 mio
SIT, orientacijski rok 2 meseca od uvedbe v
delo.

5. Investitor si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem pri-
meru ponudniki nimajo pravice do uveljav-
ljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,

– način plačila in fiksnost cen,

– reference pri izvajanju tovrstnih del,

– usposobljenost ponudnika in priložena
dokazila o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje tovrstne dejavnosti po 4. oziroma 75.
členu zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93 in 29/94),

– popolnost ponudbe,

– opcija ponudbe,

– rok izvedbe,

– druge ugodnosti.

7. Rok za dostavo ponudb je 30 dni od
objave javnega razpisa v zaprti ovojnici z
oznako: “Adaptacija stanovanjskega objek-
ta Vrh nad Laškim 23 ponudba, ne odpiraj”
na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2.

8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku razpisa ob 10. uri v sejni dvorani
Občine Laško.

9. Predstavniki ponudnikov morajo na
odpiranju ponudb, komisiji predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Laško

Št. 039-002/96 Ob-1020

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, Slovenj Gradec, razpisuje na podla-
gi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja računalniške

opreme
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa je nabava računal-

niške opreme:
a) grafična postaja za urbanistično načr-

tovanje Pentium 135 Mhz, 32 RAM, moni-
tor 20”, grafična kartica minimalno 2 MB z
aplikativnim softwerom AUTOCAD 13,

b) 7 kos osebni računalniki z mini konfi-
guracijo: 486/120 Mhz 256 KB, pomnilnik
8 MB, disketnik 1.44, disk 540 MB, VGA 1
MB, disk 540 Mb, barvni monitor 14”, od
tega so tri postaje opremljene s CD - ROM
in modemsko kartico,

c) 5 kos tiskalniki - brizgalniki A 4 for-
mat.

3. Ponudba mora biti opremljena v skla-
du z 12. členom zgoraj navedene odredbe.

4. Rok za sprejem ponudb je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporo-
čeno na naslov: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec ali oseb-
no v vložišču Mestne občine na istem naslo-
vu.

5. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti
opremljene z oznako “Ponudba za računal-
niško opremo - ne odpiraj!”

6. O datumu in času odpiranja ponudb
bodo ponudniki pravočasno obveščeni.

7. Merila za izbiro dobavitelja so kvali-
teta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, po-
slovne reference, garancijski rok.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
petih dneh od dneva odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije na Upravi za urejanje prostora in
varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gra-
dec pri Jožetu Frasu, telefon 0602/43-078.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 110-1/96 Ob-1073A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji 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: Priključek Slovenska

Bistrica - sever
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 50.000 SIT) v DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I in sicer od dne 15. 4. 1996 dalje, stro-
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kovne informacije vam posreduje Vlado
Breščak, dipl. inž. (tel. 062/224 559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 5. 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: “Pri-
ključek Slovenska Bistrica - sever.”

Javno odpiranje ponudb bo 17. 5. 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-1073B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji 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: Prometne analize in

preveritev kritičnih križišč, variant in
razcepov na AC odsekih na Primorskem

Orientacijska vrednost del znaša
2,600.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in sicer
od 17. 4. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Ida Šubic, dipl. inž. (tel. 061
132 42 22).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 4. 1996 do 12.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj”, ponudba za: “Pro-
metne analize in preveritev kritičnih kri-
žišč, variant in razcepov na AC odsekih na
Primorskem”.-I.Š.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 4. 1996
ob 13. 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-1073C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji 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: Izdelava lokacijske

dokumentacije, PGD in PZI za
avtocestno bazo Postojna

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 17. 4. 1996 dalje, strokovne informacije

vam posreduje Janez Preskar, dipl. inž. (tel.
061 132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 5. 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: “Izde-
lava lokacijske dokumentacije, PGD in PZI
za avtocestno bazo Postojna”.-J.P.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 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.

Št. 110-1/96 Ob-1073Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji 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 Vipava - Selo
Orientacijska vrednost del znaša

30,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
dne 17. 4. 1996 dalje, strokovne informaci-
je vam posreduje Jernej Fefer, dipl. jur. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 5. 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 Vipava
- Selo “- J.F.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 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.

DARS, d.d.

Št. 354-10/1/96 Ob-1040

Mestna občina Maribor, Zavod za var-
stvo okolja, Slovenska 40, Maribor, objav-
lja na podlagi odredbe o postopkih za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo strokovnih podlag za ažuriranje
odloka o varstvenih pasovih in ukrepih

za zavarovanje zalog pitne vode na
Dravskem polju in odloka o varstvenih

pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog
pitne vode na Vrbanskem platoju,
Mariborskem otoku in Limbuški

Dobravi
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Za-

vod za varstvo okolja, Slovenska 40, Mari-
bor.

2. Predmet razpisa: izdelava strokovnih
podlag za novelacijo odloka o varstvenih
pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pit-
ne vode na Dravskem polju (MUV, št. 9/92)
in odloka o varstvenih pasovih in ukrepih
za zavarovanje zalog pitne vode na Vrban-
skem platoju, Mariborskem otoku in Lim-
buški Dobravi (MUV, št. 8/92). Strokovne
podlage naj obsegajo noveliranje teksta od-
loka in novelacijo mej varstvenih pasov.
Varstveni pasovi naj bodo izrisani na kata-
strskih kartah M 1:5.000, topografskih kar-
tah M 1:5.000 in M 1:50.000 in izveden
mora biti popis parcelnih mej.

3. Ponudniki so lahko pravne in fizične
osebe, ki so registrirane za dejavnost razpi-
sa.

4. Ponudbi mora biti priloženo:
– dokazilo o imenu, sedežu in matični

številki iz Registra organizacij in obrti Za-
voda RS za statistiko in navedbo registrira-
nih dejavnosti. Za fizične osebe tudi osebni
podatki in dokazilo o državljanstvu ter do-
kazilo o izpolnjevanju obveznosti do drža-
ve;

– dokumentacija, ki zajema ponudbeno
ceno z roki za plačilo;

– podatke o strokovni usposobljenosti
ponudnika in kadrovski zasedbi ponudnika;

– podatke o strokovnih referencah na po-
dobnih projektih in kontaktne osebe naroč-
nikov navedenih strokovnih referenc.

5. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Javni razpis, MOM –
Zavod za varstvo okolja – ne odpirati”. Na
ovojnici mora biti tudi naslov in telefonska
številka ponudnika.

6. Kontaktna oseba pri naročniku je Ja-
nez Vidovič, Mestna občina Maribor, Za-
vod za varstvo okolja, Slovenska 40, tel.
062/20-080, 20-197, faks 062/224-815.

7. Ponudniki morajo oddati ponudbe na
gornji naslov v roku 15 dni od datuma obja-
ve razpisa. Ponudbe se lahko oddajo po po-
šti, vendar morajo prispeti do naročnika naj-
kasneje do roka oddaje.

8. Odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo izvedla komisija naročnika v roku
10 dni po poteku javnega razpisa, ob uri, ki
bo določena naknadno. Pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni pooblaščenci pred-
stavniki ponudniki, ki morajo priložiti pisna
pooblastila.

9. Ponudniki bodo o izboru izvajalca ob-
veščeni pisno v roku 8 dni od datuma odpi-
ranja ponudb. Naročnik si pridružuje pravi-
co, da izbere izvajalca tudi na osnovi ocene
o najkompleksnejši vsebini ponudbe in oce-
ne o referenčnih projektih.

Mestna občina Maribor
Zavod za varstvo okolja

Št. 21-4/96 Ob-1041

Ponovni javni razpis
za nabavo vodovodnega materiala za
ojačitev cevovoda Dolga vas–Livold
1. Investitor: Hydrovod Kočevje–Ribni-

ca.
2. Predmet razpisa: nabava vodovodne-

ga materiala za odsek 1 in odsek 2.
3. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo lahko dobite v tajništvu podjetja Hydro-
vod Kočevje–Ribnica, Ljubljanska cesta 38,
Kočevje, tel. 061/851-430 vsak dan od 7. do
12. ure.
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4. Orientacijska vrednost: 10,000.000
SIT.

5. Rok: rok za oddajo ponudb je 15 dni
od objave v Uradnem listu RS. Ponudbo
oddajte na naslov Hydrovod Kočevje–Rib-
nica, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, z
oznako “cevovod–ne odpiraj”.

6. Merila za izbiro:
– cena,
– kvaliteta,
– rok dobave.
7. Odpiranje ponudb: o datumu javnega

odpiranja bodo ponudniki obveščeni nak-
nadno.

Hydrovod Kočevje–Ribnica

Št. 013-1/96-514 Ob-1042

Občina Ljutomer objavlja, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) ter zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86)

javni razpis
za oddajo del: obnova lokalne ceste L

4901 Krapje–Veržej
1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova

1, Ljutomer.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za obnovo lokalne ceste L
4901 Krapje–Veržej v dolžini 2733 m v
skladu z razpoložljivo tehnično dokumenta-
cijo.

3. Orientacijska vrednost del znaša
44,276.000 SIT.

4. Razpisna dokumentacija obsega:
– tehnično poročilo,
– popis del,
– grafični prikaz planirane investicije,
– dovoljenje o priglasitvi del.
5. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-

cijo dvignejo na Odseku za GJS, okolje in
prostorsko planiranje Občine Ljutomer, ozi-
roma dobijo po pošti na podlagi dokazila o
plačanih stroških v višini 8.000 SIT, na ŽR
proračuna Občine Ljutomer, št. 51930-630-
76197.

6. Rok za predajo ponudbe je do 15. ozi-
roma naslednjega delovnega dne do 11. ure
po objavi v Uradnem listu RS, v zapečateni
kuverti z oznako “Javni natečaj – Obnova
lokalne ceste L 4901 – Ne odpiraj”, na na-
slov: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljuto-
mer.

7. Predviden pričetek del je 15 dni po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

ponujenih del,
– rok izvedbe,
– konkurenčnost cen,
– finančni pogoji,
– izjava ponudnika o strinjanju, da naj-

cenejša ponudba ni nujno najugodnejša,
– druge ugodnosti ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo petnajsti oziro-

ma naslednji delovni dan po objavi v Urad-
nem listu RS, ob 12. uri v sejni sobi Občine
Ljutomer.

10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Ljutomer

Št. 2.0.-1139/96 Ob-1069

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o po-
stopku javnega razpisa za oddajo javnih del
(Ur. l. RS, št. 28/93), Slovenske železnice,
d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca

A. Splošni pogoji
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: obnova strehe na ob-

jektu železniška postaja Divača.
3. Čas del: junij1996.
4. Orientacijska vrednost razpisnih del:

4,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki ob predložitvi potrdila o pla-
čilu te, v prostorih Slovenskih železnic, d.d.,
Sekcije za vzdrževanje prog Postojna, Ko-
lodvorska 25a, Postojna (tel. 067/24-361),
od objave do 26. 4. 1996 med 12. in 13. uro.

Dodatne informacije lahko dobite na tel.
067/24-361 pri Bojanu Podboju.

Kupnino za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun Slovenskih železnic, d.d., – In-
frastruktura št. 50100-601-5014744.

6. Ogled objekta bo v četrtek 25. 4. 1996
ob 9. uri na železniški postaji Divača.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

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

ku.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek 6.

5. 1996 do 8.30 na Slovenskih železnicah,
d.d., v tajništvu Sekcije za vzdrževanje prog
Postojna, Kolodvorska 25a, Postojna.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek

6. 5. 1996 ob 9. uri v prostorih Slovenskih
železnic, d.d., Sekcije za vzdrževanje prog
Postojna, Kolodvorska 25a, Postojna.

10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 20 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Št. 2.0.-1139/96 Ob-1070

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca obnove fasade

železniške postaje Trbovlje
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: gradbena in obrtniš-

ka dela pri izdelavi fasade na ž.p. Trbovlje.
3. Čas del: maj, junij1996.
4. Orientacijska vrednost razpisnih del:

9,000.000 SIT.

5. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobite  v prostorih Sekcije za
vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova
15, pri Mirkovič (061/13-13-144 int. 24-79)
od 15. 4. do 18. 4. 1996 ob delovnikih med
8. in 9. uro. Kupnina za razpisno dokumen-
tacijo v vrednosti 5.000 SIT mora biti naka-
zana na žiro račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744.

6. Ogled objekta bo v petek 19. 4. 1996
ob 9. uri pred prometnim uradom na ž.p.
Trbovlje.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

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

ku.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je četrtek 25. 4.

1996 do 9. ure v tajništvu Sekcije za vzdr-
ževanje prog Ljubljana, Masarykova 15.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek 25.

4. 1996 ob 9.30 v prostorih Sekcije za vzdr-
ževanje prog Ljubljana, Masarykova 15

10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 20 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Slovenske železnice,
Infrastruktura

Ob-959

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slvoenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje  (št. 030-
11/95 z dne 3. 5. 1995) objavlja Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nad-
ziranje in informiranje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo omaric za prevzem

izpiskov v ekspozituri Sežana
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

treh omaric za prevzem izpiskov v ekspozi-
turi Sežana.

2. Ponudba mora vsebovati elemente, do-
ločene v razpisni dokumentaciji, v skladu z
10. členom v uvodu navedenega pravilnika
in bonitetno poročilo.

3. Ponudniki lahko s pooblastilom dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na sedežu eks-
poziture Sežana, Bazoviška 20, pri Ivanu
Atelšku (tel. 067/72-991), od 15. 4. 1996 do
19. 4. 1996, med 13. in 14.30.

4. Predvideni rok dobave in montaže
omaric je 20. 5. 1996.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti reference za tovrstna
dela, cena, kvaliteta, rok, garancijski pogoji
in druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je 26. 4. 1996
do 14. ure, na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, podružnica Koper, Pristaniš-
ka 10, Koper.

Ponudba mora biti v razpisni ovojnici z
vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
omarice”.
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7. Javno odpiranje ponudb bo 29. 4. 1996
ob 10. uri, v prostorih podružnice Koper,
Pristaniška 10, v Kopru.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem razpisnem postopku.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje

Ob-1034

Kraški vodovod Sežana, Bazoviška ce-
sta 6, Sežana, v skladu z odredbo o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odred-
bo o spremembi odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) razpisuje

javni razpis 96/01
za oddajo del in izbiro izvajalcev brez

omejitev
za naslednje investicijske objekte:
1. Objekt “vodovod Grahovo Brdo–Do-

bravlje–Ponikve” z odcepom “Avber–Grad-
nje” in odcepom za “Kazlje”, III. etapa: Do-
bravlje priključitev naselja na vodovodno
omrežje

Investicijska vrednost del – 39,000.000
SIT.

2. Vodovod Štorje–Podbreže I. etapa
Investicijska vrednost del – 18,000.000

SIT.
3. Odcepi iz vodovoda Rodik–Rižana,

objekt 2: vodovod R Brezje–Brgod–Prešni-
ca–Podgorje I. faza: primarni vodovod
R Brezje–Prešnica

Investicijska vrednost del – 24,000.000
SIT.

4. Odcepi iz vodovoda Brestovica: Jab-
lanec priključitev na vodovodno omrežje

Investicijska vrednost del – 3,000.000
SIT.

5. Vodovod Komen–Štanjel–Kobdilj,
V. faza Lukovec priključitev na vodovodno
omrežje

Investicijska vrednost del – 17,000.000
SIT.

6. Vodovod Ivanji Grad–Zagrajec–Kla-
nec

I. etapa: Zagrajec
II. etapa: Klanec pri Komnu
Investicijska vrednost del – 31,500.000

SIT.
Skupna vrednost naložb – 132,500.000

SIT.
Predmet razpisa so gradbena in vodoin-

stalacijska dela.
Ponudnik bo za vsak objekt podal loče-

no ponudbo. Oddaja del bo potekala za vsak
objekt ločeno in v terminih, ko bo investitor
zapiral finančno konstrukcijo s sofinancerji
objektov. Vsa razpisna dela se bodo oddaja-
la predvidoma v obdobju maj–september
1996 in naj bi bila zaključena v pogodbeno
dogovorjenih rokih, najkasneje pa do konca
leta 1996.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v roku 5 dni od objave v Urad-
nem listu RS, na naslovu investitorja. Rok
za oddajo ponudb bo podan v razpisni do-
kumentaciji, predvidoma pa 14. dan po ob-
javi razpisa v Uradnem listu RS. Ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo tudi
samo za posamezne objekte, navedene v raz-
pisu ob predložitvi dokazila, da so na žiro

račun investitorja št. 51420-601-11688 vpla-
čali 5.000 SIT.

Za informacije v zvezi z razpisom se
lahko obrnete na tel. 067/32-171 (Kristan),
ali fax. 067/72-970.

Kraški vodovod Sežana,
javno podjetje, d.o.o.

Št. 2/96 Ob-996

Občina Podvelka-Ribnica na podlagi za-
kona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86), pravilnika o načinu in pos-
topku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS,
št. 27/85) ter odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo ceste v

naselju Podvelka
1. Investitor del je Občina Podvelka-Rib-

nica.
2. Predmet razpisa: izvajanje gradbenih

del in dobava gradbenih materialov za ob-
novo ceste v naselju.

3. Orientacijska skupna vrednost inve-
sticije znaša 6,500.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je začetek
junija 1996, rok dokončanja je 31. 8. 1996.

5. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa, ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in posebne pogoje. Dajejo tudi svoj
pristanek, da bodo kot izbrani najugodnejši
ponudniki izvedli v roku in kvalitetno raz-
pisana dela ter sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo po načelu “fiksne cene in ključ v
roke”.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvigujejo v upravi Občine Podvelka-
Ribnica, Podvelka 20, takoj po objavi v
Uradnem listu RS, do roka za oddajo po-
nudb.

Ponudniki morajo ob dvigu dokumenta-
cije predložiti dokaz o vplačilu 5.000 SIT
na ŽR 51860-630-25708, sklic na št.
478002, s pripisom Občina Podvelka-Rib-
nica, javni razpis – cesta v Podvelki”.

7. Popolno ponudbo v skladu z 12. čle-
nom odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93), morajo ponudniki oddati v
upravi Občine Podvelka-Ribnica, Podvelka
20, najkasneje do 25. 4. 1996 do 15. ure.

Ponudbe morajo biti odane v zaprti ku-
verti z opozorilom na vidnem mestu: “Ne
odpiraj – ponudba za obnovo ceste v Pod-
velki”.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
javnih del,

– cena,
– rok izvedbe del,
– reference,
– garancija,
– finančni pogoji (popusti, kreditiranje,

odloženo plačilo).
9. Odpiranje ponudb bo javno, dne 25. 4.

1996 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Podvel-
ka-Ribnica. Navzoči predstavniki ponudni-
kov morajo komisiji predložiti pooblastilo o
zastopanju.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki pi-
sno obveščeni v roku 7 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

Občina Podvelka-Ribnica

Ob-997

Fakulteta za elektrotehniko, računalniš-
tvo in informatiko Univerze v Mariboru na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajanje javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo fotokopirnih strojev

1. Naročnik: Fakulteta za elektrotehni-
ko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru, Smetanova ul. 17, Maribor.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
fotokopirnih strojev z naslednjimi osnovni-
mi zahtevami:

a) 1 kos:
– namizni model,
– hitrost kopiranja: ca. 15 kopij/min,
– format kopiranja: A3–A6,
b) 1 kos:
– model s podstavkom in duplexom,
– hitrost kopiranja: ca. 30 kopij/min,
– uporaba kontrolnih kartic,
– uporaba internih šifer,
– format kopiranja: A3–A6,
c) 1 kos:
– model s podstavkom in duplexom,
– hitrost kopiranja: ca. 40 kopij/min,
– uporaba kontrolnih kartic,
– uporaba internih šifer,
– format kopiranja: A3–A6,
– robustna izvedba.
Ostale potrebne informacije dobijo po-

nudniki na sedežu Fakultete za elektroteh-
niko, računalništvo in informatiko Univerze
v Mariboru, Smetanova ul. 17, Maribor, pri
Maksu Svenšku, dipl. inž., tel. 211-178, int.
403.

3. Orientacijska vrednost naročila je 2,8
mio SIT.

4. Ponudba mora vsebovati: firmo oziro-
ma ime in sedež ponudnika, dokumente o
registraciji, finančne podatke (BON 1,
BON 2, BON 3), ponudbeno ceno po popisu
za celotno opremo, ugodnosti, ki jih nudi
naročniku, vzorec pogodbe, garancijski rok,
servis in cenik glavnih potrošnih delov (to-
nerji, bobni), način zavarovanja pogodbe-
nih obveznosti, izjavo o fiksnosti cene, di-
namiko plačil, reference, navedbo pooblaš-
čenih oseb za dajanje informacij.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta opreme, ponudbena
cena v SIT, garancijski rok, servis, referen-
ce, ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

6. Ponudbo naj oddajo ponudniki v zapr-
ti ovojnici z oznako: “Javni razpis – fotoko-
pirni stroji”, do 19. aprila 1996 do 12. ure,
na naslov: Fakulteta za elektrotehniko, ra-
čunalništvo in informatiko Univerze v Ma-
riboru, Smetanova ul. 17, Maribor.

7. Odpiranje ponudb bo 23. aprila 1996
ob 12. uri, v sejni sobi fakultete, G-104,
Smetanova ul. 17, Maribor.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o iz-
biri najugodnejšega ponudnika.

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

Univerze v Mariboru

Št. 5/96 Ob-998

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 Koper
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javni razpis
za obnovo zvonika v Hrvojih

1. Investitor: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, Verdijeva 10, Koper.

2. Predmet razpisa: obnova zvonika v
Hrvojih.

3. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo ponudniki dobijo vsak delovni dan pri
investitorjevem pooblaščencu podjetju Trin-
grad, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 10,
tel.-faks 272-344, od 9. do 14. ure, kjer
dobijo vse dodatne informacije in na vpo-
gled projektno dokumentacijo. Ponudniki
morajo pred prejemom razpisne dokumen-
tacije predložiti dokazilo o plačilu 20.000
SIT nepovratnih sredstev na žiro račun Trin-
grad, d.o.o., Koper, št. Ž. R. 51400-601-
45522, pri Agenciji za plačilni promet Ko-
per.

4. Orientacijska vrednost del je
60,000.000 SIT.

5. Pogodba z izvajalcem bo sklenjena z
določbo “ključ v roke”.

6. Predvideni pričetek del je maj 1996,
zaključek del pa maj 1998.

7. Predviden način plačila je po situaci-
jah.

8. Merila za izbor:
– ponudbena cena in finančni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference,
– garancija za izvedbo del,
– ostale ugodnosti.
9. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo iz razpisnih pogojev z oznako “Ne odpi-
raj – javni razpis za obnovo zvonika v Hr-
vojih” je potrebno dostaviti v zaprti ovojni-
ci na naslov: Mestna občina Koper, Urad za
okolje in prostor, Verdijeva 10, Koper, naj-
kasneje do 13. 5. 1996 do 12. ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Mestne občine Koper, Urada za okolje
in prostor, dne 13. 5. 1996 ob 13. uri.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor

Št. 116/96 Ob-999

Na podlagi določil zakona o zagotavlja-
nju sredstev za zaprtje Rudnikov rjavega
premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Ur.
l. RS, št. 1/95) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, ki se financirajo iz proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/94) ob-
javlja Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska ul. 2, Zagorje

javni razpis
za financiranje prezaposlovanja in

samozaposlovanja delavcev v letu 1996
1. Predmet razpisa
Sredstva so namenjena spodbujanju pre-

zaposlovanja in samozaposlovanja presež-
nih delavcev Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o., v druge dejavnosti.

2. Merila in pogoji
Zahtevek lahko vloži delodajalec, ki za-

posli delavca iz Rudnika Zagorje v zapira-
nju, d.o.o., delavce Rudnika Zagorje, ki pre-
zaposli na kmetijo ob pogoju, da pridobi
status kmeta in delavec, ki se samozaposlu-
je.

Premija ob prezaposlitvi se izplača kot
nepovratna sredstva z obveznostjo zaposli-

tve delavcev iz Rudnika Zagorje vsaj za
dobo dveh let. Eno leto pred tem delodaja-
lec ne sme odpustiti nobenega presežnega
zaposlenega.

Znesek premije znaša:
– 980.000 SIT za delavce s pokojninsko

dobo nad 25 let, delavce z zaposlitvenimi
omejitvami in invalide,

– 900.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo od 20 do 25 let,

– 850.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo od 15 do 20 let,

– 800.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo od 10 do 15 let,

– 750.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo do 10 let.

3. Vsebina vloge
Prijava mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o sklenitvi delovnega razmer-

ja za nedoločen čas – obrazec M1/M2 ali
dokazilo o statusu kmeta,

– izjava, da delodajalec vsaj leto dni ni
odpustil nobenega presežnega delavca.

4. Rok prijave
Rok za prijavo je odprt naslednji dan po

objavi razpisa v Uradnem listu RS in velja
do konca leta 1996.

O vlogah bomo odločali mesečno. Do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobite
pri Mariji Skušek, tel. 0601/64-100 (int.
212), vsak delovni dan.

Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Zagorje

Ob-1000

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Muzej Idrija

javni razpis
za izbiro izvajalca za tisk prospekta

Po Idrijskem in Cerkljanskem
1. Naročnik: Mestni muzej Idrija.

2. Predmet razpisa: tisk prospekta Po
Idrijskem in Cerkljanskem.

3. Razpisni pogoji:

– naklada: 7.500, 15.000 in 20.000 izvo-
dov,

– format: 21 × 21 cm,

– obseg: 8 notranjih strani, platnice so
dvojne (celostranski zavihek),

– fotoliti: 75 dia barvni,

– besedilo: 3 strani tipkopisa,
– material:
I. Bioglos 135 ali
II. Bioglos 135 plastificirano, svetleče,
– tisk: obojestranski,

– dodelava: vezava – šivano z žico.
Posebni pogoji: pogoj za izbiro izvajalca

je poleg cene in kvalitete tudi rok izdelave.
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne
dokonča pogodbenih del v dogovorjenem
roku, plača pogodbeno kazen v višini 1% za
vsak prekoračen dan.

4. Orientacijska vrednost del je: 75 SIT
pri nakladi 10.000 izvodov.

5. Predlagani rok pričetka del je 1. maj
1996, rok izdelave 1. junij 1996.

6. Predvideni način plačila: 20% avans,
80% plačilo v roku 30 dni po izidu.

7. Merila za izbor:
– ponudbena vrednost in finančni pogoji,

– reference pri tiskanju podobnih publi-
kacij.

8. Ponudniki morajo ponudbi predložiti
seznam morebitnih podizvajalcev.

9. Ponudbe morajo na naslov naročnika
prispeti najkasneje do 22. aprila 1996 do
12. ure. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z določili odredbe, s pripisom: “Po-
nudba – ne odpiraj!”.

10. Odpiranje ponudb bo 22. aprila 1996
ob 12. uri, v prostorih Mestnega muzeja
Idrija, Prelovčeva 9, Idrija.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
do 25. aprila 1996.

Mestni muzej Idrija

Ob-1001

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljajo osnovne
šole v Občini Trebnje

javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v

Občini Trebnje za šolsko leto 1996/97
Naročnik: OŠ Trebnje, Kidričeva 11,

Trebnje, OŠ Mirna, Cesta na Fužine 1, Mir-
na, OŠ Mokronog, Gubčeva c. 4, Mokro-
nog, OŠ Šentrupert, Šentrupert 57, OŠ Veli-
ki Gaber, Veliki Gaber 41.

Predmet razpisa so prevozi osnovnošol-
skih otrok v Občini Trebnje za naslednje
osnovne šole:

1. OŠ Trebnje za dnevne prevoze z avto-
busom 261 km in s kombijem 30 km.

Prevozi morajo biti opravljeni v jutra-
njem času do 7.50 in v popoldanskem času
od 12.45 do 15. ure.

2. OŠ Veliki Gaber za dnevne prevoze z
avtobusom 78 km.

Prevoz mora biti opravljen v jutranjem
času do 7.30, v popoldanskem času pa od
12.30 do 14.30.

3. OŠ Mirna za dnevne prevoze z avto-
busom 79 km.

Prevoz mora biti opravljen v jutranjem
času do 7.35, v popoldanskem času pa od
12.25 do 13.30.

4. OŠ Šentrupert za dnevne prevoze z
avtobusom 78 km.

Prevozi morajo biti opravljeni v jutra-
njem času do 7.30, v popoldanskem času pa
od 13. ure do 14.30.

5. OŠ Mokronog za dnevne prevoze z
avtobusom 198 km in s kombijem 77 km.

Prevozi morajo biti opravljeni do 7.45, v
popoldanskem času pa od 13.30 do 15. ure.

Podatke o relacijah prevozov in številu
otrok, ki se vozijo, dobijo interesenti pri
ravnatelju OŠ Trebnje, OŠ Veliki Gaber,
OŠ Mirna, OŠ Šentrupert in OŠ Mokronog.

Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika so:

– cena za km razpisanih prevozov,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
Prevozi bodo v šolskem letu 1996/97.
Ponudbe sprejema vsaka osnovna šola

za svoje prevoze. Ponudba mora biti do-
stavljena na šolo v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze”,
najpozneje v 30 dneh po objavi v Uradnem
listu RS. Odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po preteku roka za dostavo po-
nudb na sedežu posamezne šole, za katero
se bodo opravljali prevozi.
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Z izbranim ponudnikom bo šola sklenila
pogodbo za opravljanje šolskih prevozov za
šolsko leto 1996/97.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Trebnje
za OŠ Trebnje, OŠ Veliki Gaber,

OŠ Mirna, OŠ Šentrupert
in OŠ Mokronog

Št. 14700/09 Ob-1002

Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje,
Trg revolucije 27a, Trbovlje, razpisuje na
osnovi 53. člena zakona o graditvi objektov
in 7. člena pravilnika o načinu in postopku
oddaje graditve objektov

javni razpis
za izvedbo gradnje objekta krajevno

kabelsko in razvodno omrežje Vrhovo
(1. faza gradnje)

1. Investitor
Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje,

Trg revolucije 27a, Trbovlje.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo krajevnega in

razvodnega kabelskega omrežja: Vrhovo –
1. faza.

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Gvidu Lovšetu in Marjanu Oblaku, v
oddelku za investicije v poslovnih prostorih
Telekoma, Trg revolucije 27a v Trbovljah,
tel. 0601/26-626, faks 0601/26-900, do 20.
4. 1996.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost objekta znaša

16,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta
Področje kraja Vrhovo.
6. Pričetek in dokončanje del
Predviden rok pričetka del je 10. junij

1996, predviden rok dokončanja del je 20.
julij 1996.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za iz-
vajanje del, ter izkušnje pri gradnji KKO.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in pos-
topku oddaje graditve objektov in interna
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije, najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejše,
– korigirati obseg del glede na razpisno

in projektno dokumentacijo,
– oddati delo različnim ponudnikom.
10. Rok za oddajo ponudb je do vključ-

no ponedeljka 6. maja 1996, do 10. ure,
osebno ali po pošti (priporočeno), na na-
slov: Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje,
Trg revolucije 27a, Trbovlje.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo del KKO”.

11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek 6.
maja 1996, s pričetkom ob 11. uri, v sejni

sobi pritličja poslovne stavbe – TK prizid-
ka, na Trgu revolucije 27a v Trbovljah.

Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni v 20 dneh od dneva
izbire.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Trbovlje

Št. 76/96 Ob-1003

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za zavarovanje premoženja

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor.

2. Predmet razpisa: zavarovanje premo-
ženja Mestne občine Maribor, in sicer:

– požarno zavarovanje,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla,
– zavarovanje elektronskih računalnikov,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje odgovornosti,
– avtomobilsko zavarovanje,
– zavarovanje opreme,
– nezgodno zavarovanje.
3. Orientacijska vrednost: 15,000.000

SIT.
4. Rok sklenitve zavarovanja: za leto

1996/97.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– pogoji zavarovanja,
– obseg zavarovanja,
– kompletnost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– dosedanje izkušnje v sodelovanju,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti podjetja,
– potrjena dokazila o registraciji pod-

jetja,
– BON 1, 2 oziroma 3,
– navedbo pooblaščene osebe, ki na zah-

tevo naročnika daje v zvezi s ponudbo do-
datne informacije.

7. Vse informacije in dokumentacijo, po-
trebno za izdelavo ponudb, dobite pet dni
po objavi, med 8. in 9. uro, pri Bredi Petro-
vič, soba 309, tel. 28-820.

8. Ponudbe oddajte na naslov: Mestna
občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v za-
prti ovojnici z oznako “Ponudba za zavaro-
vanje”, v roku 30 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS.

9. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje programa javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

10. Javno odpiranje ponudb bo peti de-
lovni dan po oddaji ponudb, v prostorih
Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta
1, v kletni sejni sobi, ob 11.30.

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

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
45 dneh po odpiranju ponudb.

13. Naročnik se lahko odloči, da ne za-
varuje vsega premoženja ali da ne izbere
izvajalca iz tega razpisa.

Št. 76/96 Ob-1004

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev investicijsko-

vzdrževalnih del na objektih Mestne
občine Maribor

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor.

2. Predmet razpisa:
– slikopleskarska dela,
– parketarska dela,
– obnova jakotočne, šibkotočne ter raču-

nalniške inštalacije,
– zamenjava peči za centralno ogrevanje,
– zamenjava strešnih oken,
– zamenjava strešne kritine,
– zamenjava oken,
– gradbena dela,
– inštalaterska dela.
3. Orientacijska vrednost: 130,000.000

SIT.
4. Čas izvedbe: 1996/97.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– ponujena cena,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

del,
– način obračunavanja del,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– celovitost ponudbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na Mestni upravi pri Metki
Rogl, v sobi 313/III, med 8. in 9. uro, pet
dni od dneva objave razpisa.

7. Pisne ponudbe oddajte v zaprti kuver-
ti z oznako, za katera dela je ponudba, 15
dni od objave v Uradnem listu RS, na na-
slov: Mestna občina Maribor, Mestna up-
rava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

8. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, v nasprotnem primeru jih bomo
obravnavali kot neveljavne.

9. Javno odpiranje ponudb bo peti delov-
ni dan po oddaji ponudb, v prostorih Mestne
občine Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja
Staneta 1, v kletni sejni sobi, ob 8. uri.

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

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
45 dneh po odpiranju ponudb.

12. Investitor se lahko odloči, da ne iz-
vede vseh del ali da ne izbere izvajalca iz
tega razpisa.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.
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Št. 76/96 Ob-1005

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za nabavo vozil

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor.

2. Predmet razpisa:
– 3 kom osebni avtomobili z opremo,
– 1 kom kombi z opremo.
3. Orientacijska vrednost: 12,000.000

SIT.
4. Predviden rok dobave: 30 dni po izbo-

ru ponudnika, veljavnost ponudbe pa 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so predvsem:
– konkurenčne cene,
– roki dobave in garancijski rok,
– reference,
– fiksna cena in plačilo 15 dni po doba-

vi,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev ter nabavi rezervnih delov,
– možnost menjave staro za novo (me-

njava vozil do 10 let starosti),
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(npr. popusti, brezplačni prvi tehnični pre-
gled, možnost).

6. Ponudniki dobijo dodatne informacije
na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Stane-
ta 1, pri Francu Ferliču, soba 313/a, tel. 28-
820, med 8. in 9. uro, pet dni od objave
razpisa.

7. Pisne ponudbe oddajte v zaprti kuver-
ti z oznako “Javni razpis za nabavo avtomo-
bilov”, 15 dni od objave v Uradnem listu
RS, na naslov: Mestna občina Maribor, Ul.
heroja Staneta 1.

8. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

9. Javno odpiranje ponudb bo peti de-
lovni dan po oddaji ponudb, v prostorih
Mestne občine Maribor, Mestne uprave, Ul.
heroja Staneta 1, v kletni sejni sobi, ob 9.30.

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

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

12. Naročnik se lahko odloči, da ne iz-
bere dobavitelja iz tega razpisa.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Št. 76/96 Ob-1006

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za nabavo pisarniške in biro opreme
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor.

2. Predmet razpisa:
a) pisarniška oprema,
b) biro oprema.
3. Orientacijska vrednost:
a) pisarniška oprema – 24 mio SIT,
b) biro oprema – 6 mio SIT.
4. Rok dobave: 1996/97.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so predvsem:
– reference ponudnika,
– kompletnost ponudbe,
– cena fco objekt zmontirano,
– roki dobave,
– plačilni pogoji,
– fiksnost ponudbene cene,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na Mestni občini Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, pri Francu Ferliču, soba
313/a, tel. 28-820, med 8. in 9. uro, pet dni
od dneva objave razpisa.

7. Pisne ponudbe oddajte v zaprti kuver-
ti z oznako “Ponudba – ne odpiraj”, z ozna-
ko pohištvo ali biro oprema, 15 dni od obja-
ve v Uradnem listu RS, na naslov: Mestna
občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1.

8. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

9. Javno odpiranje ponudb bo peti de-
lovni dan po oddaji ponudb, v prostorih
Mestne občine Maribor, Mestne uprave, Ul.
heroja Staneta 1, v kletni sejni sobi, ob 9.
uri.

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

11. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
30 dneh po odpiranju ponudb.

13. Naročnik se lahko odloči, da ne iz-
bere dobavitelja iz tega razpisa.

14. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Št. 76/96 Ob-1007

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za servisiranje biro opreme in

vzdrževanje avtoparka
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor.

2. Predmet razpisa:
a) vzdrževanje avtoparka,
b) servisiranje biro opreme.
3. Čas izvedbe: leto 1996/97.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so predvsem:
– reference ponudnika,
– strokovnost,
– kvaliteta storitev,
– način plačila,
– fiksnost cen,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na Mestni občini Maribor, Ul.

heroja Staneta 1, pri Francu Ferliču, soba
313/a, tel. 28-820, med 8. in 9. uro, pet dni
od objave razpisa.

6. Pisne ponudbe oddajte v zaprti kuver-
ti z oznako “Ponudba – ne odpiraj”, z ozna-
ko vzdrževanje avtoparka ali servisiranje
biro opreme, 15 dni od objave v Uradnem
listu RS, na naslov: Mestna občina Maribor,
Ul. heroja Staneta 1.

7. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

8. Javno odpiranje ponudb bo peti de-
lovni dan po oddaji ponudb, v prostorih
Mestne občine Maribor, Mestne uprave, Ul.
heroja Staneta 1, v kletni sejni sobi, ob 10.
uri.

9. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.

10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
30 dneh po odpiranju ponudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere izvajalca iz tega razpisa.

Št. 76/96 Ob-1008

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za dobavo pisarniškega materiala,

drobnega inventarja čistil in toaletno-
sanitarnega materiala

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava.

2. Predmet razpisa je dobavljanje:
a) pisarniškega materiala in drobnega in-

ventarja,
b) čistil in toaletno-sanitarnega materia-

la.
3. Predviden rok izvedbe: sukcesivne do-

bave v letu 1996/97.
4. Merila in izbira najugodnejšega po-

nudnika:
– kakovost in kompletnost (celovitost)

ponudbenega asortimana,
– fiksnost cen,
– stalna količinska zaloga asortimana z

možnostjo takojšnje dobave ob urgentnem
naročilu,

– brezplačna dostava,
– možnost dobave izven specifikacij,
– druge posebne ugodnosti ponudnika,
– reference,
– konkurenčnost cen.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na Mestni občini Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, pri Francu Ferliču, soba
313/a, tel. 28-820, med 8. in 9. uro, pet dni
od dneva objave razpisa.

6. Pisne ponudbe oddajte v zaprti kuver-
ti z oznako “Ponudba – ne odpiraj”, z ozna-
ko pisarniški material ali čistila, 15 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: Mest-
na občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor.

7. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, v nasprotnem primeru jih bomo
obravnavali kot neveljavne.
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8. Navedbo pooblaščene osebe oziroma
službe ponudnika, ki daje tolmačenja na
zahtevo porabnika v zvezi s ponudbo.

9. Javno odpiranje ponudb bo peti de-
lovni dan po oddaji ponudb, v prostorih
Mestne občine Maribor, Mestne uprave, Ul.
heroja Staneta 1, v kletni sejni sobi, ob
10.30.

10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni.

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

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
45 dneh po odpiranju ponudb.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere izvajalca iz tega razpisa.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 540 Ob-1065

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana,
razpisuje

javni natečaj
o primernosti izvajalcev za izdelavo

raziskav, študij in projektne
dokumentacije

1. Naročnik in uporabnik nalog

Naročnik in uporabnik nalog, za katere
se s tem razpisom iščejo primerni izvajalci,
bo JP Vodovod-Kanalizacija, Ljubljana.

2. Predmet razpisa

S tem razpisom se iščejo usposobljeni
izvajalci za vse naslednje naloge: raziska-
ve, študije in projektno dokumentacijo vo-
dovodnega in kanalizacijskega omrežja, čr-
pališč, vodohranov, čistilnih naprav in osta-
lih objektov v sklopu vodovodnega in kana-
lizacijskega sistema.

3. Lokacija razpisanih del

Raziskave, študije in projektna doku-
mentacija se bodo izdelovali za območje
Ljubljane z bližnjo okolico (vodovodni in
kanalizacijski sistemi v upravljanju JP Vo-
dovod-Kanalizacija Ljubljana).

4. Časovna opredelitev razpisanih del

S tem razpisom se bo priznala izbranim
izvajalcem sposobnost izvajanja razpisanih
del za obdobje enega leta od dneva prizna-
nja sposobnosti. Naročnik si v primeru ute-
meljenega razloga pridržuje pravico podalj-
šanja priznanja sposobnosti s tem razpisom
izbranim izvajalcem še za šest mesecev. O
podaljšanju priznanja sposobnosti bo naroč-
nik obvestil izvajalce s pismenim sklepom.

5. Kriteriji za ugotavljanje primernosti
izvajalcev:

5.1. referenčni izdelki z navedbo nosil-
ca, ki pa se bodo priznali le, če je nosilec
referenčnega izdelka stalno zaposlen pri po-
nudniku,

5.2. strokovna usposobljenost in seznam
stalno zaposlenega kadra ter seznam even-
tualnih stalnih strokovnih zunanjih sodelav-
cev,

5.3. opremljenost ponudnika: informacij-
ska, merilna, laboratorijska in druga opre-
ma,

5.4. ostalo, kar lahko vpliva na odločitev
o primernosti: tuje reference, nagrade, priz-
nanja, mnenja naročnikov realiziranih na-

log, poznavanje vodovodnega in kanaliza-
cijskega sistema Ljubljane z okolico,

5.5. finančno stanje ponudnika,

5.6. zavarovanje poslov oziroma jamst-
va.

6. Vsebina ponudbe

Ponudniki morajo k prijavi na razpis ob-
vezno priložiti še naslednjo dokumentacijo:

6.1. vse listine, potrebne za dokazovanje
izpolnjevanja kriterijev iz 5. točke tega raz-
pisa,

6.2. izpisek iz vpisa v sodni register, iz
katerega je razvidna dejavnost ponudnika.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe,

6.3. boniteto ponudnika (obrazec BON 1
in BON 2),

6.4. izjavo ponudnika (žig in podpis di-
rektorja), da so vsi podatki v ponudbi vero-
dostojni,

6.5. izjavo ponudnika (žig in podpis di-
rektorja), da bo v primeru spremembe po-
datkov, na osnovi katerih je bil izbran izva-
jalec, o spremembi podatkov takoj obvestil
JP Vodovod-Kanalizacija.

7. Preklic priznane sposobnosti

JP Vodovod-Kanalizacija si pridržuje
pravico, da znova oceni priznano primer-
nost izvajalcem, pri katerih se po izbiri spre-
menijo podatki, navedeni v točkah 5. in 6.
tega razpisa. V primeru negativne ocene ima
JP Vodovod-Kanalizacija pravico preklicati
priznano sposobnost za izvajanje razpisanih
del.

8. Rok za oddajo ponudb

Rok za oddajo ponudb je 30 dni po obja-
vi tega razpisa v Uradnem listu RS, na na-
slov: JP Vodovod-Kanalizacija, Krekov trg
10, Ljubljana, z oznako “Javni natečaj o
primernosti izvajalcev za izdelavo raziskav,
študij in projektne dokumentacije – Ne od-
piraj”. Ponudba mora biti v zapečateni ku-
verti in pravilno opremljena.

9. Obvestilo o izbiri

Ponudniki bodo obveščeni o ugotovljeni
sposobnosti v roku 45 dni od dneva roka
oddaje ponudb.

Št. 540 Ob-1066

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana,
razpisuje

javni natečaj
o primernosti izvajalcev za dela pri

gradnjah in obnovah
1. Naročnik in uporabnik nalog

Naročnik in uporabnik nalog, za katere
se s tem razpisom iščejo primerni izvajalci,
bo JP Vodovod-Kanalizacija, Ljubljana.

2. Predmet razpisa

S tem razpisom se iščejo izvajalci, ki so
usposobljeni izvajati vsa dela pri gradnji in
obnovi vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja, vključno z gradnjo in obnovo čr-
pališč, vodohranov, čistilnih naprav in osta-
lih objektov v sklopu vodovodnega in kana-
lizacijskega sistema.

3. Lokacija razpisanih del

Gradnje in obnove se bodo izvajale v
Ljubljani in bližnji okolici (vodovodni in
kanalizacijski sistemi v upravljanju JP Vo-
dovod-Kanalizacija Ljubljana).

4. Časovna opredelitev razpisanih del
S tem razpisom se bo priznala izbranim

izvajalcem sposobnost izvajanja razpisanih
del za obdobje enega leta od dneva prizna-
nja sposobnosti. Naročnik si v primeru ute-
meljenega razloga pridržuje pravico podalj-
šanja priznanja sposobnosti s tem razpisom
izbranim izvajalcem še za šest mesecev. O
podaljšanju priznanja sposobnosti bo naroč-
nik obvestil izvajalce s pismenim sklepom.

5. Kriteriji za ugotavljanje primernosti
izvajalcev:

5.1. reference – izvedena dela v letih
1993, 1994 in 1995, z navedbo podrobnej-
ših podatkov za posamezna dela (dolžina,
premer, material, Q, V, EE), ločeno glede
na lokacijo (območje Ljubljane z okolico in
drugje),

5.2. strokovna usposobljenost stalno za-
poslenega kadra,

5.3. opremljenost ponudnika: mehaniza-
cija, merilna in druga oprema,

5.4. ostalo, kar lahko vpliva na odločitev
o primernosti: reference pred letom 1993,
mnenja naročnikov realiziranih del, pozna-
vanje vodovodnega in kanalizacijskega si-
stema Ljubljane z okolico, stalni kooperanti,

5.5. finančno stanje ponudnika,
5.6. zavarovanje poslov oziroma jams-

tva.
6. Vsebina ponudbe
Ponudniki morajo k prijavi na razpis ob-

vezno priložiti še naslednjo dokumentacijo:
6.1. vse listine, potrebne za dokazovanje

izpolnjevanja kriterijev iz 5. točke tega raz-
pisa,

6.2. izpisek iz vpisa v sodni register, iz
katerega je razvidna dejavnost ponudnika.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe,

6.3. dovoljenje za obratovanje,
6.4. boniteto ponudnika (obrazec BON 1

in BON 2),
6.5. izjavo ponudnika (žig in podpis di-

rektorja), da so vsi podatki v ponudbi vero-
dostojni,

6.6. izjavo ponudnika (žig in podpis di-
rektorja), da bo v primeru spremembe po-
datkov, na osnovi katerih je bil izbran izva-
jalec, o spremembi podatkov takoj obvestil
JP Vodovod-Kanalizacija.

7. Preklic priznane sposobnosti
JP Vodovod-Kanalizacija si pridržuje

pravico, da znova oceni priznano primer-
nost izvajalcem, pri katerih se po izbiri spre-
menijo podatki, navedeni v točkah 5. in 6.
tega razpisa. V primeru negativne ocene ima
JP Vodovod-Kanalizacija pravico preklicati
priznano sposobnost za izvajanje razpisanih
del.

8. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 30 dni po obja-

vi tega razpisa v Uradnem listu RS, na na-
slov: JP Vodovod-Kanalizacija, Krekov trg
10, Ljubljana, z oznako “Javni natečaj o
primernosti izvajalcev za dela pri gradnjah
in obnovah – Ne odpiraj”. Ponudba mora
biti v zapečateni kuverti in pravilno oprem-
ljena.

9. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o ugotovljeni

sposobnosti v roku 45 dni od dneva roka
oddaje ponudb.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana
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Ob-1067

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, 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 kontejnerski odvoz smeti v času

akcije čiščenja okolja v Občini
Slovenska Bistrica

1. Investitor: Občina Slovenska Bistrica.

2. Predmet razpisa: kontejnerski odvoz
smeti.

3. Razpisno dokumentacijo dobite na se-
dežu Občine Slovenska Bistrica, Kolodvor-
ska 10, Slovenska Bistrica. Za pokritje stroš-
kov dokumentacije je potrebno nakazati
15.000 SIT na žiro račun 51810-630-25589.
Podrobnejše informacije posreduje Iztok
Dorič, tel. 811-457.

4. Orientacijska vrednost odvoza je
2,500.000 SIT.

5. Termin izvedbe del je april–maj 1996.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– kapacitete (min. 40 kontejnerjev),

– ponudbena cena,

– plačilni pogoji,

– reference,

– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

7. Rok za oddajo ponudb je deset dni po
objavi razpisa na naslov Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica.

8. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj, ponudba za odvoz od-
padkov v času akcije čiščenja okolja”.

9. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
12. uri, v prostorih oddelka.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v 5 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Slovenska Bistrica

Ob-1068

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja Občina
Piran – Sklad stavbnih zemljišč

javni razpis
za izbiro izvajalca del za rekonstrukcijo

križišča pred Piranom
1. Investitor: Občina Piran – Sklad stavb-

nih zemljišč.

2. Pooblaščeni predstavnik investitorja:
OBOK ITI, d.o.o., Lucija, Kogojeva 16, Lu-
cija.

3. Predmet razpisa: rekonstrukcija kri-
žišča pred Piranom.

4. Orientacijska vrednost del: 8,000.000
SIT.

5. Predvideni rok izvajanja del: maj
1996.

6. Rok za oddajo ponudb je 24. april
1996 do 12. ure, na Občini Piran, v tajništvu
Urada za urejanje prostora.

7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Občini Piran, v tajništvu
Urada za urejanje prostora in v prostorih
podjetja OBOK ITI, po predhodnem tele-
fonskem dogovoru.

8. Upoštevane bodo le pravočasno pris-
pele ponudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne
pogoje.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
je 5.000 SIT.

OBOK ITI, d.o.o., Lucija

Št. 110-1/95 Ob-1072A

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: Projekt PGD, PZI
rekonstrukcije mag. ceste M 10-1

Petanjci-Murska Sobota na odseku skozi
Mursko Soboto (Cankarjeva cesta)
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 16. do 18. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Draga Lavrič, dipl.
inž. (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 23. 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 PGD,
PZI rekonstrukcije ceste M 10-1 Petanj-
ci-M.Sobota.” – D.L.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 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-1072B

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: Vzdrževalna dela na

objektih za odvod padavinskih voda na
M in R cestah na področju CP Ljubljana

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 16. do 18. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Janez Mikolič, 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 23. 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 “Vzdrževalna
dela na objektih za odvod padavinskih voda
na CP Ljubljana.” – J.M.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 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-1072C

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: Izdelava PGD, PZI

rekonstrukcije ceste Bezgarji – Papeži
(Zelena meja)

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 16. do 18. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Ladi Wohinz, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,200.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 24. 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 “Izdelava
PGD, PZI rekonstrukcije ceste Bezgarji –
Papeži.” – D.L.

Javno odpiranje ponudb bo 24. 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-1072Č

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: Prometna študija mesta

Bled
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
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ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 16. do 18. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Dževad Kuleno-
vič, dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 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 “Prometna
študija mesta Bled.” – D.K.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 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-1072D

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 M 1/207

Žirovnica – Lesce
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 16. do 18. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Janez Gorenc, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
31,650.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 5. 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 M 1
Žirovnica-Lesce.” – J.G.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-1072E

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: Preplastitev ceste R 306
odsek 1049 Komen-Štanjel od km 0.000

do km 3.000
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 16. do 18. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Pavle Hevka, gr.
teh. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
39,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 5. 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 “Preplastitev
ceste R 306 Komen-Štanjel.” – P.H.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-1072F

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 ceste R 339/1245
Višnja vas-Dobrna od km 5.198 do 6.152

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 16. do 18. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Boris Fakin, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
45,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 5. 1996 do 10.30 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 ce-
ste Višnja vas-Dobrna.” – B.F.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-1072G

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: Preplastitev M 10/301

Vrhnika – Logatec od km 3.100 do 3.950
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 16. do 18. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Janez Mikolič, gr.
teh. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
21,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 5. 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 “Preplastitev
M 10/301 Vrhnika–Logatec.” – J.M.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 5. 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-1072H

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 brežin na cesti

Godovič – Idrija nad Zalo (nadaljevanje
sanacij iz leta 1994, 1995)

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 16. do 18. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Brane Vlaj, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 5. 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 “Sanacija bre-
žin na cesti Godovič–Idrija.” – B.V.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 5. 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.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste
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Ob-1100

Na podlagi določbe 59. člena zakona o

izvrševanju proračuna RS (Ur. list RS, št.

5/96) in določbe 3. člena zakona o merilih

in postopku za dajanje poroštev Republi-

ke Slovenije (Ur. list. RS, št. 21/95 in

18/96) in v skladu s sklepom seje Vlade

Republike Slovenije z dne 11. 4. 1996, ki

se nanaša na poroštva za kredite in druge

obveznosti domačih pravnih oseb iz pro-

računa Republike Slovenije za leto 1996,

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, Ljubljana objavlja

javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike

Slovenije za posojilne obveznosti
pravnih oseb v letu 1996

I. Predmet razpisa

Predmet razpisa je sprejemanje prošenj

za izdajo poroštev Republike Slovenije za

posojilne obveznosti pravnih oseb z ob-

močja Republike Slovenije v letu 1996.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

bo poleg predpisanih meril, ki jih določa

zakon o merilih in postopku za dajanje

poroštev Republike Slovenije (Ur. list RS,

št. 21/95 in 18/96) zahtevala izpolnjeva-

nje še naslednjih pogojev:

– poroštvo bo namenjeno prvenstveno

podpori proizvodnji za pripravo izvoza,

– za poroštvo ne morejo kandidirati

pravne osebe v lasti Republike Slovenije,

Sklada za razvoj in pravne osebe, ki imajo

neporavnane obveznosti do države,

– da podjetja spoštujejo določila spre-

jetega socialnega sporazuma za leto 1996.

II. Pogoji razpisa

1. Posamezno poroštvo se lahko izda v

višini 100% neporavnane obveznosti iz

kreditne pogodbe, ki je banka (kreditoda-

jalec) ni mogla izterjati na noben drug

zakonit način.

2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki

je namenjen za realizacijo dejavnosti in

aktivnosti, pri katerih kreditojemalec lah-

ko dokumentira ustrezen in poroštvu so-

razmeren obseg naročil in storitev.

3. Kreditojemalec je z banko dolžan

skleniti kreditno pogodbo, katere pogoji

ne smejo odstopati od najbolj ugodnih kre-

ditnih pogojev, ki v trenutku zagotavlja-

nja kredita veljajo v Republiki Sloveniji

za ustrezno kategorijo kreditojemalca.

4. Banka mora predložiti:

– pisno izjavo, da je kreditojemalec po

stanju na dan odobritve posojila razvrščen

v skupino A, B, C po klasifikaciji terja-

tev, ki jo predpisuje Banka Slovenije,

– poročilo o vseh bilančnih in izvenbi-

lančnih terjatvah in obveznostih kredito-

jemalca, s pripisanimi obrestmi po stanju

na dan predložitve predloga za izdajo po-

roštvene izjave, razdeljenih po ročnosti

(kratkoročne, dolgoročne),

– obrazec BON 2 Agencije Republike

Slovenije za plačilni promet, nadziranje

in informiranje, Ljubljana,

– dokazilo, da zoper kreditojemalca ni-

so podani razlogi za uvedbo stečajnega

postopka,

– kreditno pogodbo in pogodbo s kre-

ditojemalcem o ustreznem zavarovanju ce-

lotnega zneska terjatve (hipoteka, cesija

terjatev, zastava vrednostnih papirjev

ipd.).

5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo

za izdajo poroštva Republike Slovenije

predložiti poslovno poročilo za leto 1994

in 1995, (oboje skupaj z bilancami stanja

in uspeha) in poslovni načrt za leto 1996.

6. Za izdajo poroštva za obveznosti z

dospelostjo nad enim letom je kreditoda-

jalec dolžan predložiti študijo upraviče-

nosti investicije.

7. Republika Slovenija oziroma pristoj-

no ministrstvo lahko zahteva od prosilca

dodatne podatke in informacije.

III. Pogoji poroštva

1. Poroštvo bo dano za obveznost z

dospelostjo do sedmih let.

2. Poslovna banka ponudi kreditoje-

malcu kredit obrestovan po obrestni meri,

ki praviloma:

– za kratkoročne kredite ne presega

TOM+8%,

– za dolgoročne kredite ne presega

TOM+11%.

Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli

krediti z nižjo obrestno mero.

3. Republika Slovenija za izdana po-

roštva zaračunava provizijo, ki jo s po-

sebno uredbo določa Vlada Republike

Slovenije. Postopek za plačilo provizije

predpiše minister, pristojen za finance.

IV. Prednost pri pridobivanju poroštev

RS bodo imele pravne osebe, ki:

1. prednost pri izbiri bodo imela pod-

jetja, ki so opredeljena skladno s progra-

mom ukrepov Vlade RS, kot delovno in-

tenzivne panoge slovenske industrije;

2. katerih sanacijski programi upošte-

vajo usmeritve v okviru sprejetih tekočih

ukrepov gospodarske politike;

3. ki so uvrščene v panoge, ki jih Mi-

nistrstvo za gospodarske dejavnosti obrav-

nava prednostno, skladno s ukrepi tekoče

industrijske politike;

4. katerih sanacijski program z opre-

delitvijo investicij v osnovna in obratna

sredstva izkazuje razvojno naravnanost

programa (predvsem pa uvajanje novih

tehnologij, inovacij, izvozna usmerjenost

investicije, večanja konkurenčne sposob-

nosti, odpiranje novih delovnih mest, itd.),

ki se dokazuje s strokovnim mnenjem Mi-

nistrstva za znanost in tehnologijo;

5. za ekološko naravnane projekte (var-

čevanje z energijo, okoljska primernost,

skladnost z ISO 14 000,...), se dokazuje z

pridobljenim mnenjem Ministrstva za

okolje in prostor.

V. Realizacija poroštva

Poslovna banka lahko zahteva od po-

roka izpolnitev poroštvene obveznosti le

v primeru, ko se banka ni mogla poplačati

iz zavarovanja na podlagi pogodbe s po-

sojilojemalcem o zavarovanju vrnitve ob-

veznosti iz posojila. Banka mora izkori-

stiti vse zakonske možnosti za izterjavo

dolga oziroma za poplačilo iz zavarovane

terjatve.

Država mora izpolniti poroštveno ob-

veznost iz prejšnjega odstavka tega razpi-

sa šele, ko banka predloži Ministrstvu za

finance verodostojno dokazilo o neuspe-

šnem poplačilu iz pogodbe s posojiloje-

malcem.

VI. Roki prijave

Rok prijave je odprt do 6. 11. 1996

oziroma do izčrpanja poroštvenega poten-

ciala. Vloge morajo biti poslane po pošti

ali predane v vložišču Ministrstva za gos-

podarske dejavnosti na Kotnikovi 5, Ljub-

ljana v zaprti ovojnici z imenom in naslo-

vom podjetja ter oznako “Ne odpiraj, Pri-

java na razpis - Javni razpis za prido-

bivanje poroštev Republike Slovenije.

Odpiranje prijav bo vsak zadnji pone-

deljek v mesecu ob 10. uri v sejni sobi

Ministrstva za gospodarske dejavnosti.

VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:

– prijava,

– ime in naslov prosilca (indentifika-

cijska oznaka, matična številka),

– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih

pogojev.

VIII. Izbor prijav

Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-

čeni najkasneje v 45. dneh po odpiranju

ponudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpi-

som dobite pri Borutu Grčarju za področ-

je industrije tel. (061) 178-3237 in pri

Marku Podrekarju za področje turizma,

tel. (061) 178-3292, ter pri Borutu Gržini-

ču za področje gradbeništva, tel. (061)

178-3261.

Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti
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Št. 1223 Ob-1035

V skladu s točko 7.6. statuta Ljubljan-
skega urbanističnega zavoda, d.d., sklicu-
jem

2. redno skupščino
delniške družbe Ljubljanski urbanistični

zavod, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 16. maja 1996 ob

16.30 v mali sejni dvorani Ljubljanskega
urbanističnega zavoda, d.d., Ljubljana, Voj-
kova 57.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-
gani dnevni red.

2. Izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli po pred-
logu: predsednika skupščine, preštevalce
glasov in notarja kot zapisnikarja.

3. Obravnava in potrditev poročila o po-
slovanju za leto 1995 in predlog delitve do-
bička za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1995 in predlagana deli-
tev dobička za leto 1995.

4. Registracija novega podjetja za vode-
nje investicij.

Predlog sklepa: sprejme se predloženi
predlog uprave za registracijo novega pod-
jetja za vodenje investicij.

5. Predlog izplačila nagrad.

Predlog sklepa: sprejme se predloženi
predlog uprave za izplačilo nagrad predsed-
niku skupščine in direktorju.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe obraz-
laga ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja pri Uršič vsak
delovnik od 10. do 12. ure v dneh od 16. 4.
do 26. 4. 1996.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni z
obrazložitvijo in vloženi 7 dni po objavi
tega sklica, na sedežu družbe. Uprava bo o
utemeljenih predlogih sprejela svoja stališ-
ča in bo o spreminjevalnih predlogih naj-
pozneje 12 dni po sklicu skupščine obvesti-
la imenske delničarje.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih. Zastopnik
oziroma pooblaščenec se mora pred skupš-
čino izraziti s pisnim pooblastilom. Vsaka
delnica velja 1 glas.

Pooblastila za zastopanje na skupščini je
potrebno deponirati na sedežu delniške
družbe vsaj tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Vsak delničar ali njegov poob-
laščenec mora najaviti svojo udeležbo na
skupščini najpozneje tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki. Prosi-

mo udeležence, da se prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine pol ured pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so se najav-
ljeni udeleženci dolžni podpisati v seznam
udeležencev ter prevzeti glasovalne lističe,
ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini in druga gradiva.

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.

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.,
direktor

Ob-1022

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 6.3. točke statuta družbe
sklicujem

2. skupščino družbe
FMR, d.d.,

ki bo v torek 14. maja 1996 na sedežu
družbe v Idriji, Lapajnetova 9, s pričetkom
ob 11. uri.

Predlagam naslednji dnevni red

1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev or-
ganov skupščine in potrditev dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujočega
skupščine in imenuje se notar v skladu s
predlogom direktorja, predlagani dnevni red
se potrdi.

2. Obravnava in potrditev letnega poro-
čila družbe za leto 1995 na podlagi mnenja
nadzornega sveta in mnenja revizorja k ra-
čunovodskim izkazom.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo družbe za leto 1995.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička iz
leta 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlog deli-
tve dobička na podlagi mnenja nadzornega
sveta.

4. Spremembe in dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predlaganem
besedilu.

5. Imenovanje revizorja za revizijo raču-
novodskih izkazov za leto 1996.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov za leto 1996 se imenuje pred-
lagana revizijska družba.

6. Pobude in predlogi delničarjev.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu družbe od dneva objave sklica do pri-
četka skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščen-
ci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.

Delničarje in njihove pooblaščence pro-
simo, da najavijo svojo udeležbo na skupš-
čini najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, bo nova seja skupščine z is-
tim dnevnim redom istega dne, to je 14. 5.
1996 ob 12. uri v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

FMR, d.d.,
direktor

Ob-1084

Direktor družbe Arkada Ena – Pooblaš-
čena investicijska družba, d.d., sklicuje

2. sejo skupščine
družbe Arkada Ena – Pooblaščena

investicijska družba, d.d.,
ki bo v sredo, 15. maja 1996 ob 12. uri, v

sejni dvorani Arkade D.Z.U., d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška cesta 206.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in potrditev

dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-

cev glasov in notarja.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika,

dva preštevalca glasov in notarja po predlo-
gu, ki postane sestavni del tega sklepa.

3. Spremembe statuta družbe Arkada
Ena, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta družbe Arkada
Ena, d.d., po predlogu, ki postane sestavni
del tega sklepa.

4. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo za leto 1995 in revidirane finančne
izkaze družbe za leto 1995 po predlogu di-
rektorja družbe, ki postane sestavni del tega
sklepa.

5. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme viši-
no sejnine za člane nadzornega sveta po
predlogu direktorja, ki postane sestavni del
tega sklepa.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: imenuje se pooblaščene-
ga revizorja družbe za leto 1996 po predlo-
gu direktorja družbe, ki postane sestavni del
tega sklepa.

Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Če na skupščini ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
(drugi sklic) 15. 5. 1996 ob 13. uri, na istem
sedežu. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kadra.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Celovška c. 206, Ljubljana, od 3. maja
1996 naprej, vsak delovnik med 9. in 15.
uro.

Arkada Ena, d.d.
Direktor

Ob-1085

Na podlagi določil 7.3. točke statuta
družbe Autoemona, zastopstva in servisi,
d.d., Celovška 252, Ljubljana, sklicujemo

drugo sejo skupščine,
ki bo dne 17. 5. 1996 ob 15. uri, v pro-

storih družbe, Celovška 252, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe, izvolitev predsednika skupščine, no-
tarja in preštevalca glasov.

Sklici skupščin
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Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, notarja in preštevalca
glasov.

2. Potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-
gani dnevni red.

3. Poročilo uprave o poslovanju v letu
1995, zaključnem računu za leto 1995 in
poslovnem načrtu za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo uprave o poslovanju v letu 1996, za-
ključni račun za leto 1995 in poslovni načrt
za leto 1996.

4. Predlog uprave o oblikovanju rezerv-
nega sklada za pokrivanje izgube iz leta
1994.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log uprave o oblikovanju rezervnega sklada
in pokrivanju izgube iz leta 1994.

5. Imenovanje revizijske hiše za leto
1996.

Predlog sklepa: imenuje se revizijska hi-
ša za leto 1996.

Gradivo bo na vpogled delničarjem od
13. 5. 1996 dalje, med 13. in 14. uri, v
tajništvu družbe.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
17. 5. 1996 ob 15.30, v prostorih družbe,
Celovška 252, Ljubljana. Na ponovnem za-
sedanju bo skupščina veljavno odločala na
podlagi istega dnevnega reda, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Autoemona, zastopstva
in servisi, d.d.

Uprava

Ob-1077

Na podlagi 33. člena statuta delniške
družbe Pionir Standard – družba za gradnjo
in inženiring, d.d., Novo mesto, Kočevarje-
va 4, nadzorni svet, sklicuje

14. redno skupščino
te družbe,

ki bo dne 15. 5. 1996 ob 10. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Novem mestu, Ko-
čevarjeva 4.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-
čine in sprejme se predlagani dnevni red.

Na skupščini bo navzoč notar.
2. Poročilo o poteku kupoprodaje del-

niške družbe in o poslovanju delniške druž-
be.

Predlog sklepa: poročilo se sprejme na
znanje.

3. Sprejem novega statuta delniške druž-
be.

Predlog sklepa: sprejme se novi statut
delniške družbe v predlagani obliki.

4. Pooblastilo upravi, da osnovni kapital
družbe poveča do določenega nominalnega
zneska (odobreni kapital) z izdajo novih del-
nic za vložke.

Predlog sklepa: sprejme se pooblastilo
upravi delniške družbe po predlogu sklepa.

5. Odpoklic dosedanjih članov nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: odpokličejo se doseda-
nji člani nadzornega sveta, v nadzorni svet
se imenujejo kandidati, navedeni v predlo-
gu sklepa.

6. Določitev plačila za delo članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada sejnina po predlogu sklepa.

7. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-
novodskih izkazov delniške družbe v letu
1995 se imenuje revizorska hiša po predlo-
gu sklepa.

8. Vprašanja delničarjev.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu direktorja delniške druž-
be na sedežu družbe vsak dan od 9. do 12.
ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in njihovi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve Pionir Standard – Gradbeništvo, d.d., v
Novem mestu, Kočevarjeva 4, pisno prija-
vijo svojo udeležbo.

Pooblastila pooblaščencev morajo biti pi-
sna.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi naslednji dan ob isti uri v
istem prostoru. Na ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Sejna soba bo odprta pol ure pred urad-
nim začetkom.

Pionir Standard – Gradbeništvo, d.d.
Nadzorni svet

Ob-1087

Na podlagi 40. člena statuta družbe Kom-
pas Postojna, d.d., Postojna, uprava družbe
sklicuje

5. sejo Skupščine
družbe Kompas Postojna, d.d., Postojna,

dne 16. 5. 1996 ob 13. uri v sejni dvorani
hotela Kras, V. nadstropje v Postojni.

Dnevni red:

1. Imenovanje organov Skupščine:

– delovno predsedstvo,

– verifikacijska komisija,

– zapisnikar.

Predlog sklepa: imenuje se delovno pred-
sedstvo, verifikacijska komisija, zapisnikar.

2. Ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna.

3. Razprava in sklepanje o zaključnem
računu 1995.

Predlog sklepa: sprejme se zaključni ra-
čun za leto 1995, po predlogu Uprave.

4. Sklepanje o delitvi dobička za leto
1995.

Predlog sklepa: dobiček se razdeli po
predlogu Uprave.

5. Sprejem plana za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se plan za leto
1996, po predlogu Uprave.

Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu
družbe Kompas Postojna, d.d., Postojna.

Kompas Postojna
Turistično podjetje, d.d.

Ob-1098

Na podlagi 33. člena statuta delniške
družbe sklicujem

skupščino
Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28,

Laško,
ki bo v petek 31. 5. 1996 ob 13. uri v

dvorani “Tri lilije”, Poženelova 22, Laško.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto

1995.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička.
4. Imenovanje revizorjev.
Predlog sklepov
Uprava družbe predlaga k posameznim

točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Sklep k točki 1
Imenuje se verifikacijska komisija, ko-

misija za izvedbo glasovanja, zapisnikar in
notar.

Sklep k točki 2
Sprejme se poslovno poročilo za leto 1995.
Sklep k točki 3
Čisti dobiček se razdeli po predlogu

uprave družbe.
Sklep k točki 4
Skupščina imenuje firmo Coopers &

Lybrand, d.o.o., Ljubljana za revizorja družbe.
Predmeti o katerih odloča skupščina so

delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Trubarjeva 28, Laško, vse delovne dni od 9.
do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B, C, E, G in H,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udelež-
bo na skupščini.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in nadzornega sveta se lah-

ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepi se sprejemajo z navad-
no večino oddanih glasov, razen sklepa pod
točko 3, ki se sprejema s 3/4 večino.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaš-

čencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter na-
slov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja; za pravne
osebe pa ime in priimek in naslov pooblaš-
čenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

Če je sklic skupščine neuspešen se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Opozorilo
Dvorana v kateri bo potekala skupščina

bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V
tem času se bodo delile glasovnice.

Pivovarna Laško, d.d., Laško
Uprava
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Št. 450 Ob-1096

Ljubljanska banka – Koroška banka, d.d.,
Slovenj Gradec, v skladu s statutom ob-
javlja

ponudbo za odkup

rednih delnic LB Koroške banke, d.d., Slo-
venj Gradec, in sicer:

– 2.137 rednih delnic, ki glasijo na ime
Tekstilna industrija Otiški vrh, d.d., Otiški
vrh 53, Šentjanž pri Dravogradu.

Vrednost ene delnice znaša 20.000 SIT.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji LB – Koroške ban-
ke, d.d., Slovenj Gradec, ki v roku 15 dni, s
pismenim sporočilom izjavijo, da sprejema-
jo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.

Ljubljanska banka
Koroška banka, d.d.

Slovenj Gradec

Št. 906-96 Ob-895

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic

podjetja  Dekorativna,  d.o.o.,  Celovška
280,  Ljubljana.  Podjetje  ponuja  v  proda-
jo:

344 navadnih delnic na ime Banka Ce-
lje, d.d., in

36 prednostnih delnic na ime Banke Ce-
lje, d.d.

po ceni 10.000 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z

določili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki  delnic  na  ime, ki  s  pismenim
sporočilom  izjavijo,  da  sprejmejo  po-
nudbo.

Delničarji lahko svojo predkupno pra-
vico uveljavijo 30 dni po objavi v Urad-
nem listu RS, po tem roku bodo delnice
pod enakimi pogoji ponujene ostalim kup-
cem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva.

Banka Celje, d.d.

Ob-898

LB – Banka Domžale, d.d., preklicuje
dve štampiljki pravokotne oblike z enako
vsebino: Ljubljanska banka Banka Domža-
le, d.d., Domžale Ekspozitura Meneš, in si-
cer eno v velikosti 5,2 cm in višino 1,8 cm
ter številko 3 in eno v velikosti dolžine 3,2
cm in višino 1,1 cm z številko 5.

Potne listine
Bele Martin, Škrjanče 10, Ivančna Gori-

ca, potni list št. AA 288461. s-20248
Beriša Luttije, Aškerčev trg 13, Laško,

potni list št. AA 652962. p-20018
Beriša Nazmi, Aškerčev trg 13, Laško,

potni list št. AA 179187. p-20002
Beriša Valon, Aškerčev trg 13, Laško,

potni list št. AA 179034. p-20016
Blagojević Ruža, Krimska ulica 12,

Ljubljana, potni list št. AA 606244, izdala
Upravna enota Ljubljana 15. 12. 1992.
s-20103

Bobič Ksenija, Ul. V. Vlahoviča 85, Ma-
ribor, potni list št. AA 389450. p-20007

Brezavšček Ivan, Cankarjeva 15, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. 7953.
p-20076

Brodarič Slavica, Zoisova 8, Kranj, pot-
ni list št. AA 140519. p-20114

Budič Juš, Cankarjeva 32, Radovljica,
preklic potnega lista, objavljen v UL, št. 14/
96. p-20021

Bukovec Jure, Poh. odreda 23, Zgornja
Polskava, potni list št. AA 17239. p-20299

Buljevič Gianluca, Belokriška 44, Porto-
rož, maloobmejno prepustnico, št. 1827/
14444. g-20121

Civić Selma, Gradnikove brigade 49, No-
va Gorica, potni list št. BA 463005. p-20079

Civić Selma, Gradnikove brigade 49, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
75301. p-20080

Cvetković Goran, Jagodje, Ilirska ulica
32, Izola, maloobmejno prepustnico, št.
9837. p-20106

Cvetković Slavica, Jagodje, Ilirska ulica
32, Izola, potni list št. AA 508717. p-20104

Cvetković Slavica, Jagodje, Ilirska 32,
Izola, maloobmejno prepustnico, št.
AI55825. p-20105

Dobravec Darinka, Cerklje 54, Cerklje,
potni list št. AA 046957. p-20062

Dolhar Samo, Koroška cesta 26, Tržič,
potni list št. AA 190240. p-20010

Dolinar Ljudmila, Ljubljanska c. 1 a,
Kranj, potni list št. AA 473944. p-20065

Duh Franc, Goethestrse 5, 73614 Schorn-
dorf, potni list št. AA 807523. p-20067

Durak Julijana, Petkovškovo nabrežje
57, Ljubljana, potni list št. AA 128869.
s-20151

Filipčič Laura, Cesta na Markovec 5, Ko-
per, potni list št. AA 209592. p-20127

Golob Janez, Tovsto 8, Laško, potni list
št. BA 445425. p-20102

Gornik Mirko, Slatina 8, Zgornja Kun-
gota, potni list št. 5557. m-320

Gungl Stanko, Prežihova 7, Bled, potni
list št. AA 330130. p-20064

Gutierrez Alojz, Horjul 311, Ljubljana,
potni list št. BA 379937. s-20079

Hainz Elvis, Gimnazijski trg 6, Koper,
potni list št. BA 400545. g-20001

Haložan Stanislava, Tržaška cesta 119,
Logatec, potni list št. AA 908642. s-20078

Hobot Zoran, Tabor 2, Ljubljana, potni
list št. BA 443805, izdala Upravna enota
Ljubljana 1. 3. 1995. s-20072

Jagarinec Stjepan, Dolnja Počehova 24,
Pesnica pri Mariboru, potni list št.
AA857258. p-20054

Janež Mitja, Lovska 23, Ljubljana, potni
list št. BA 165182, izdala Upravna enota
Ljubljana 15. 7. 1993. s-20107

Jerman Emil, Ul. Mire Miheličeve 21,
Ljubljana, potni list št. AA 2417. s-20210

Jug Vasja, F. Baliča 44, Šempeter pri G.,
potni list št. BA 357209. p-20072

Karba Barbara, Miklošičeva 2 A, Dom-
žale, potni list št. 98297. p-20120

Kavčič Alojz, Kidričeva ulica 19, Aj-
dovščina, potni list št. AA 381408. g-20181

Kavčič Irina Tjaša, Kidričeva ulica 19,
Ajdovščina, potni list št. AA 381626.
g-20184

Kavčič Marija, Kidričeva ulica 19, Aj-
dovščina, potni list št. AA 381407. g-20183

Knez Damjan, Šemnik 32, Zagorje, pot-
ni list št. AA 176859. s-20089

Kodrič Danjel, Brje 47, Dobravlje, potni
list št. AA 722973. p-20044

Kodrč Boženka, Brje 47, Dobravlje, pot-
ni list št. AA 721809. p-20045

Kolar janez, Pod gričem 14, Ljubljana,
potni list št. AA 528823. s-20245

Korez Dušan, Dobrina 31, Žetale, potni
list št. BA 203486. g-20185

Kos Nataša, Lepa pot 8, Brezovica, pot-
ni list št. AA 743942. s-20251

Kosec Simona, Ul. ob gozdu 3, Medvo-
de, potni list št. BA 218611, izdala Upravna
enota Ljubljana 28. 8. 1993. s-20086

Kržišnik Boštjan, Holzhauserstr. 180,
13509 Berlin, potni list št. AA 582462.
p-20063

Kralj Alenka, Pečinska ulica 14, Ljub-
ljana, potni list št. BA 288324, izdala Uprav-
na enota Ljubljana 27. 10. 1993. s-20015

Kralj Anton, Pečinska ulica 14, Ljublja-
na, potni list št. BA 197432, izdala Upravna
enota Ljubljana 5. 8. 1993. s-20013

Kralj Rok, Pečinska ulica 14, Ljubljana,
potni list št. BA 288325, izdala Upravna
enota Ljubljana 27. 10. 1993. s-20014

Krapše Iztok, Borova vas 28, Maribor,
potni list št. BA 295602. p-20301

Kren Boštjan, Jareninski vrh 41/a, Jare-
nina, potni list št. AA 323283. m-294

Kupčič Franci, Gečnik 2 d, Pesnica pri
Mariboru, potni list št. AA 40709. m-287

Lah Larisa, Potokarjeva 10, Kamnica,
potni list št. BA 437848. p-20059

Leban Ivana, Cankarjeva 15, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. 101017.
p-20078

Leban Radmila, Cankarjeva 15, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. 7952.
p-20077

Ledinšek Karmen, Gunduličeva 8, Mari-
bor, potni list št. AA 548878. p-20109

Naja trg. Ališič Milena, Cesta talcev 19,
Jesenice, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 14-0640/95, matična št. obrata
5467096. g-20038

Izgubljene listine
preklicujejoRazne objave



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 20 – 12. IV. 1996 Stran 1257

Lobe Tomaž, Postojnska 5, Ljubljana,
potni list št. AA 216748, izdala Upravna
enota Ljubljana 10. 6. 1992. s-20138

Lokar  Alenka,  Hladilniška  pot  1c,
Ljubljana, potni list št. BA 479590. s-22068

Lukeš Andrej, Gradnikove brigade 15, No-
va Gorica, potni list št. AA 350092. p-20020

Lupieri  Fiorenzo,  Lucija,  Ukmarjeva
14, Portorož, potni list št. AA 200173.
p-20119

Malek Jožefa, Frankolova ul. 3, Mari-
bor, potni list št. BA 295408. p-20013

Mehmedagič Almir, Agrokombinatska 5,
Ljubljana,  potni  list  št.  BA  238271,
izdala Upravna enota Ljubljana 3. 9. 1993.
s-20105

Milisavić Anđelko, Smrtnikova 4, Ljub-
ljana, potni list št. AA 460785. s-20235

Minir Borova, Zg. Hajdina 107, Ptuj, pot-
ni list št. AA 175301, izdala Upravna enota
Ptuj 29. 5. 1992. s-20069

Murn Jožica, Mestne njive 2, Novo me-
sto, potni list št. BA 262576. p-20295

Osel Ivan, Sitarska pot 3, Kranj, potni
list št. BA 328703. p-20038

Osmančević Šeila, Hrušica 58/e, Jeseni-
ce, potni list št. AA 905666. p-20086

Pavšič Gašper, Levstikova 1, Koper, pot-
ni list št. AA 484696. p-20117

Perko Suzana, Vojkova c. 8, Solkan, pet-
letno listino po VS, št. 50188. p-20073

Pesek Jerica, VII ulica del. 2, Radomlje,
potni list št. AA 365911, izdala UE Domža-
le. s-20083

Poklukar Jerca, Zg. Gorje 10/A, Zgornje
Gorje, potni list št. AA 629991. p-20040

Poljanec Ladislav, Cesta 4. julija 66, Kr-
ško, potni list št. AA 154157. p-20081

Rajhard Janez, Cankarjeva 48, Radovlji-
ca, potni list št. AA 830849. s-20256

Renko Polonca, Prnovše 24, Radeče, pot-
ni list št. AA 779416. p-20003

Rezar Andrej, Vaše 30/F, Medvode, pot-
ni list št. AA 301333. s-20024

Roj Sebastjan, Bevkova ul. 1, Divača,
potni list št. BA 277392. p-20012

Rosić Iztok, Podbrdo 44, Tolmin, potni
list št. AA 363352. p-20017

Rotovnik Branko, Paka pri Velenju 40,
Velenje, potni list št. BA 302252. p-20024

Savić Branko, Stročja vas 92, Ljutomer,
potni list št. BA 91435. p-20075

Savić Zoran, Strmeckijeva ul. 20, Ljub-
ljana, potni list št. AA 5915145, izdala-
Upravna enota Ljubljana 18. 11. 1992.
s-20112

Schmautz Dean, Veliki vrh pri Šmarju
44, Šmarje Sap, potni list št. AA 629336.
s-20176

Simčič Anamarija, Gorenja vas 26, Ka-
nal, potni list št. AA 357169. p-20006

Skubic Klara, Veliki Stradon 11/a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 598335. s-20236

Slameršek Vladimir, Goriška 1 b, Mari-
bor, potni list št. BA 283245. p-20015

Stanković Milan, Cesta proletarskih bri-
gad 64, Maribor, potni list št. BA 199636.
p-20041

Starman Janez, Izletniška pot 28, Koper,
potni list št. AA 502480. p-20022

Starman Janez, Izletniška pot 18, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. 27288. p-20023

Strnad Branko, Novi svet 14, Škofja
Loka, potni list št. AA 422955, s-22051

Subotič Tomaž, Opekarniška cesta 12/c,
Celje, potni list št. BA 420555. p-20046

Šavle Nikola, Vanganel 32 c, Koper, pot-
ni list št. AA 397619. p-20008

Šaćiri Zehnine, Falska cesta 108, Ruše,
potni list št. AA 384427. m-205

Šeruga Jožef, Vidonci 145, Grad, potni
list št. AA 993027. p-20060

Širok Mojca, Cesta 25. junija 13 a, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
51057. p-20052

Šustić Jasminka, Lucija, Istrskega odre-
da 15, Portorož, maloobmejno prepustnico,
št. 13175. g-20055

Tomažič Barbara, Sebenje 50 b, Tržič,
potni list št. AA 891848. p-20126

Topolovec Gregor, Cesta proletarskih
brigad 65, Maribor, potni list št. AA 650705.
p-20108

Tratnik Tomaž, Plešičeva 35, Ljubljana,
potni list št. AA 461384. s-20076

Tretjak Marija, Št. Janž pri Radljah 23,
Radlje ob Dravi, potni list št. AA 0624268.
p-20101

Trstenjak Dejan, Markovičeva 15, Mari-
bor, potni list št. AA 651559. m-276

Trstenjak Frančiška, Markovičeva 15,
Maribor, potni list št. AA 660526. m-277

Urbanč Martin, Malo Mraševo 5, Krško,
potni list št. AA 418556. p-20118

Vatraj Miroslav, Cankarjeva 44, Nova
Gorica, potni list št. AA 153284. p-20009

Veber Rok, Čopova ul. 3, Celje, potni
list št. AA 277444. p-20019

Vertačnik Andrej, Žibrše 20 A, Logatec,
potni list št. AA 561288. s-20234

Zadrvaec Matjaž, Razvanje, Ul. M. Pla-
tovška 4, Maribor, potni list št. AA 22993.
p-20014

Zalokar Jasna, Župančičeva 11, Zgornja
Polskava, potni list št. AA 222060. p-20087

Druge listine
Adamlje Polona, Baznikova 27, Ljublja-

na, dijaško mesečno vozovnico, št. 2315.
s-20168

Amon Cvetka, Slake 14, Podčetrtek, za-
ključno spričevalo Gimnazije pedagoške
smeri, letnik 1980. m-313

Amrož Gregor, Ul. Matije Tomca 1,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 27686. s-20195

Anžel Ivan, Zg. Duplek 117 g, Spodnji
Duplek, spričevalo delovodske avtomeha-
nične šole v Mariboru, letnik 1977. m-366

Andrejašič Gojmir, Zg. Škofije 70/a,
Škofije, vozniško dovoljenje, št. 19894, iz-
dala UE Koper. g-20032

Antelj Marija, Bratov Vošnjkaov 4, Ce-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gostinske šole v Celju, št. 67, izdano leta
1980. m-330

Auer Davorin, Nad reko 26, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kov.
strojne in metalurške šole v Mariboru, let-
nik 1984. m-203

Babič Bojan, Ul. 7. maja 2, Ilirska Bi-
strica, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Postojna, letnik 1980. p-20066

Babič Erika, Šmarska cesta 24, Koper,
vozniško dovoljenje. g-20222

Babič Todor, N. Vukasoviča 10, Beo-
grad, diplomo IKŠ pri Tam Maribor, letnik
1970. m-270

Badžim Vlado, Gasilska 11, Koper, ma-
turitetno spričevalo Pomorske srednje šole,
izdano leta 1983. g-20141

Bajec Miljutin, Kardeljeva 69, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1982.
m-224

Batista Sonja, Mala Bukovica 8 A, Ilir-
ska Bistrica, zaključno spričevalo 2. in3.
letnika Gostinske šole, šolsko leto 1972/73.
g-20129

Belingar Leopold, Vodovodna cesta 91,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. 50732, S 925938, izdal MSNZ
Ljubljana. s-20094

Beljev Darja, Ul. Arnolda Tovornika 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
77390. m-215

Benko Jožica, Sp. Korena 2, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99935. m-305

Bergoč Matej, Goce Delčeva 34, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28689.
s-20232

Bertoncelj Igor, Reteče 47, Škofja Loka,
vozno karto. g-20062

Bevc Ernest, Muhaber 18, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21333,
izdala Občina Novo mesto. s-20214

Bevc Miha, Chengdujska 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7316, izdal
LPP. s-20096

Bizjak Dragica, Jurčičeva 12, Radovlji-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 15/R,
izdano leta 1981, na ime Polovšnik Dragica.
g-20148

Bizjak Stojan, Trg svobode 12/A, Koba-
rid, vozniško dovoljenje, št. S 156449.
p-20302

Blažun Marija, Rogatec 75 c, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8189,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-20036

Bouha Betka, Cesta v Debro 7, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8083.
p-20027

Brate Minca, Svetčeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S843143, št. reg. 174863. s-20157

Bračič Marija, Zg. Duplek 51 d, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
45609. m-292

Brecelj Živa, Gradaška ulica 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141020, št6. reg. 35212. s-20124
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Bregovič Jože, Sp. Korena 69, Spodnji
Duplek, spričevalo o končani poklicni šoli
ŠAKC, letnik 1980. m-244

Breznik Maja, Močnikova 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92692.
m-195

Brumec Marta, Trniče 54 c, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7543.
m-334

Brumec Vida, Sp. Grušovje 20, Sloven-
ske Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole v Celju, letnik 1976. g-20035

Brumen Jožef, Jurovski dol 39, Jurovski
dol, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5413. m-272

Brumen Jure, Chengdujska 20, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 13080,
izdal LPP. s-20020

Brumen Kristina, Gočova 30, Sveta Tro-
jica, zaključno spričevalo Gostinskega šol-
skega centra Maribor, letnik 1974. m-207

Bukovšek Maksimiljan, zavarovalno po-
lico, št. 0313597. g-20023

Bukšek Vinko, Donačka gora 46, Roga-
tec, delovno knjižico. p-20115

But Mitja, Šubčeva ulica 3, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, št. 11482.
p-20116

Caf Petar, Trubarjeva 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 96269.
m-262

Cajnko Jasna, Štihova 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 68537.
m-191

Cehtl Roman, Sp. Dobrenje 25, Pesnica
pri Mariboru, zaključno spričevalo Srednje
kovinarske šole v Mariboru, letnik 1977.
m-236

Ceraj Stanislav, Stopče 14, Grobelno,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
1870. p-20028

Cerle Franc, Log 27, Ruše, priglasitveni
list, št. 068/0441/95. m-290

Cizerl Sonja, Mestni vrh 108/a, Ptuj, za-
varovalno polico, št. 0293679. m-357

Cokan Primož, Kale 15, Šempeter pri
G., vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1044931. p-20113

Copot Boštjan, Užiška ulica 14, Mari-
bor, študentsko izkaznico PF Maribor.
m-211

Crnolič Ermin, Čanžekova 32, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 13949.
s-20073

Čamernik Roman, Dragomerška cesta 60
A, Brezovica, zavarovalno polico, št.
0364846. s-20202

Čeferin Gregor, Gradnikova cesta 87,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22876. s-20169

Čehajič Irena, Nušičeva 14, Celje, listek,
št. 340 urarstvo Terglavčnik v Celju. m-202

Černe Boris, Ul. Molniške čete 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
140245, št. reg. 21283. s-20080

Černe Janja, Skopčeva 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2595. s-20204

Černe Matjaž, Čevljarska 6, Koper, spri-
čevalo OŠ, šolsko leto 86/87, št. delovodni-
ka 2527/87. g-20034

Černčec Aleksander, Štantetova 26, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 30583. m-306

Črnčič Janez, Pod klancem 8, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 21982.
m-318

Debernardi E., Šmarje 141, Koper, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. 42/70.
g-20037

Derk Stjepan, Rjava cesta 7 A, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1026136, št. reg. 141190. s-20006

Dervišič Hajrudin, Jajce, spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje tehniške šole v Ce-
lju - zidar, izdano leta 1987. g-20053

Djuranovič Majda, Hotinja vas 52, Ore-
hova vas, priglasitveni list, št. 064-0301/94.
m-249

Dolar Gregor, Podgorje 1, Celje, listino,
št. 378/94. p-20070

Dolenšek Anton, Bučka 26, Škocjan, za-
varovalno polico, št. 1012579. s-20005

Dolenšek Anton, Bučka 26, Škocjan, za-
varovalno polico, št. 8438819. s-20115

Dolfor Mojca, Trg Prešernove brigade 8,
Kranj, vozovnico, št. 841323, izdal Alpe-
tour Škofja Loka. g-20229

Dragaš Nikola, Wilsonova 25, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključno spri-
čevalo Poklicne kovinarske šole TAM Ma-
ribor. m-360

Draksler Boštjan, Vrečkova ul. 7, Kranj,
zavarovalno polico, št. 332099. g-20045

Dravec Gabrijela, Lendavska 23 a, Mur-
ska Sobota, spričevalo 3. letnika Šole za
prodajalce, letnik 1967. m-367

Drašček Andraž, Cesta gradenj 5, Vrhni-
ka, dijaško mesečno vozovnico- kombinira-
na, št. 5151. s-20153

Dreo Evelyn, Ul. bratov Greifov 20, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 0245554.
m-193

Drinovec Boris, Saveljska cesta 132,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 842071, št. reg. 64702. s-20075

Drobež Matja, Limovce 13, Trojane, za-
varovalno polico, št. 10-310121. g-20198

Dulič Asija, Gradišče nad Prvačino 10,
Renče, dijaško mesečno vozovnico, št.
33120, izdal LPP. s-20106

Đekić Mileva, Cesta 4. julija 62, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13501.
p-20051

Elkasović Ferhad, Elkasova Rijeka 268,
Bosanska Krupa, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 929881, št. reg. 200114. s-20152

Eržen Iztok, Zabukovje 20, Zgornja Be-
snica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 474745, št. reg. 12228. g-20191

Fabčič Jože, Gregorčičeva 5, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
951574. g-20240

Fašaler Nada, Lastomerci 17, Gornja
Radgona, indeks, št. 29001271 Fakultete za

elektrotehniko, računalništvo in informati-
ko v Mariboru. m-321

Ferlan Jolanda, Zgornji Duplek 70, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 72892. m-254

Ferlinc Vanja, Ruperče 2 b, Pesnica pri
Mariboru, priglasitveni list, št. 064-2335-95.
m-312

Firbas Zdenka, Stanetinci 23, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1636. m-248

Fišer Jože, Ivana Cankarja 26, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo 3. letnika SKSMŠ v
Mariboru, letnik 1963. m-251

Flajs Borut, Pržanjska 1 g, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3767, izdal
LPP. s-20016

Florjančič Tomaž, Bratov Učakar 52,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13147. s-20175

Fras Anton, Zg. Duplek 76, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
101672. m-283

Fras Bernarda, Stanetinci 6, Cerkvenjak,
spričevalo SŠC-kmetijske šole Ptuj, šolsko
leto 94/95. m-187

Fras Iztok, Zg. Voličina 103 a, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9821.
m-303

Fufrer Jana, Langusova 16, Ljubljana,
vozovnico 100 procentna invalidska s
spremljevalcem, št. 1412. s-20116

Furland Franc, Planina 7, Ljubno, voz-
niško dovoljenje, kat. BC, št. 5975. p-20005

Gabor Ana Marija, Čanžekova 8, Mari-
bor, delovno knjižico. m-20154

Gajič Gavrilo, Panonska 25, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064/041094.
m-358

Gaube Alojz, Špičnik 17, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
7837. m-217

Gašperič Stane, Cesta not. odreda 43,
Sodražica, listino. g-20039

Geč Bojan, Župelevec 25, Kapele, de-
lovno knjižico, št. 1003956500322. g-20136

Giljuf Ivo, Liminjanska 6, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. SI 31282.
p-20026

Gliha Gregor, Ulica bratov Babnik 20,
Ljubljana, diplomo Srednje tehnične šole v
Krškem, izdana leta 1966. s-20182

Globokar Nataša, Gabrovčec 20, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17899. s-20160

Goršič Polonca, Št. Jurij 65, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17783.
s-20177

Gradišek Tomaž, Miška 3, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5424. g-20048

Grahek Zoran, Na Ostrožno 131, Celje,
spričevalo PKMŠ Štore, št. 1474. p-20097

Graj Daniela, Šolska c. 1, Brestanica,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Murski Soboti, šolsko leto 91/92. p-20043
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Grandovec Danilo, Vandotova 13, Mari-
bor, maturitetno spričevalo I. gimnazije Ma-
ribor, letnik 1971. m-208

Gračner Srečko, Sremič 5, Krško, diplo-
mo. p-20082

Gričar Gregor, Avguštinčičeva 25, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7019.
s-20092

Grkinič Sava, Ramljane, zaključno spri-
čevalo Srednje lesarske šole v Mariboru,
letnik 79/80. m-273

Grohar Marko, Jalnova 4, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20730.
g-20219

Grudnik Avgust, Primož 72, Ljubno, de-
lovno knjižico. p-20107

Habjanič Gregor, Pesnica 21, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ
Marice Kerenčič. m-259

Hajdarevič Huso, Sp. Gorje 1 B, Zgornje
Gorje, delovno knjižico. g-20066

Halilbašić Albin, Makucova ulica 39,
Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni šoli
Tone Seliškar v Ljubljani, izdano leta 1988.
s-20099

Hartman Mirko, Cesta na Roglo 17 c,
Zreče, vozniško dovoljenje, št. 5258.
p-20103

Hibler Rihard, Gospejna 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89188.
m-227

Hlastec Katja, Bezina 82, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12185. p-20084

Hofman Mojca, Šentilj 81, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9653. m-293

Holc Tomaž, Stara gora 2/a, Videm ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10233. p-20306

Horvat Štefanija, Štefana kovača 17, Ra-
kičan, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala
UE Murska Sobota. p-20124

Hot Suad, Bazoviška 4, Koper, delovno
knjižico. g-20140

Hren Emil, Rdeči breg 3 a, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 1143.
m-331

Hribernik Marija, Planica 2, Kranj, za-
ključno spričevalo Kmetijskega šolskega
centra Šentjur, izdano na ime Valančič Ma-
rija. g-20052

Hrovat Bojan, Kočevska reka 24, Ko-
čevska reka, vozniško dovoljenje, št. 7914.
g-20127

Ilan Milan, Biskupija b. š., Knin, spriče-
valo o zaključnem izpitu ŽIŠ v Mariboru,
letnik 1978. m-225

Ilić Sladjana, Polanškova 26, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21372.
s-20117

Ivančič Tomaž, Morje 103 b, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 91424.
m-221

Jagarinec Simon, Griže 66, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1005310.
p-20025

Jakopin Medeja, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23444, izdal LPP. s-20101

Janžič Zdravko, Tinska gora 88, Zgornja
Ložnica, zaključno spričevalo Gostinskega
šolskega centra Maribor, letnik 1979. m-213

Jankovič Darja, Borštnikova ul. 100, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
72609. m-365

Jarc Marjan, Groharjeva ul. 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 83094.
m-356

Jaušovec Radislav, Leskovec 80, Prager-
sko, spričevalo o zaključnem izpitu EGŠC
Maribor, letnik 1970. m-265

Jelinc Blaž, Ul. Željka Tonija 15, Šmart-
no, dijaško mesečno vozovnico, št. 16429.
s-20155

Jerant Mojca, Zg. Jevnica 18, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7025.
g-20043

Jeras Jožef, Zg. Tuhinj 43, Kamnik, po-
trdilo o znanju CPP, št. 1156. s-20156

Jereb Matjaž, Sp. Besnica 33, Zgornja
Besnica, vozno karto, na relaciji Sp. Besni-
ca - Stražišče, šolsko leto 95/96. g-20134

Jeromel Jasna, Maistrova 2, Slovenj Gra-
dec, študentsko izkaznico, št. 61115875.
m-335

Jožef Anton, Šmarješke Toplice 1, Šmar-
ješke toplice, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. 18927. p-20037

Jozić Ilija, Bartola Tašića 14, Rijeka,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika IKŠ Maribor.
m-257

Juričinec Staša, Vir, Parmova 13, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24291. s-20187

Jurjavčič Viktor, Martinova pot 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
90813. s-20123

Kacijan Danica, Minoritski trg 2, Ptuj,
zaključno spričevalo OŠ Voličina, letnik
1978. m-204

Kahrič Miha, Dunajska 105, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 29757, izdal
LPP. s-20108

Kaučič Simon, Dunajska 103, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15748.
s-20087

Kačičnik Franc, Račka 20, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 82141.
m-255

Kegl Majda, Prešernova ul. 8, Ptuj, za-
ključno spričevalo Srednje kmetijske šole v
Mariboru, letnik 1995. m-310

Kelc Stanko, Aškerčeva 5, Ptuj, zaključ-
no spričevalo Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdano leta 1983. m-234

Kerec Franc, Vanča vas 47, Tišina, za-
ključno spričevalo šole za poklicne voznike
na Ježici, izdano leta 1974. s-20010

Kermc Franc, Brezovica 20, Šmarješke
toplice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10249. s-20162

Ketiš Marjetka, Prepolje 36 a, Starše,
spričevalo OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, let-
nik 1980. m-279

Kirkič Darko, Primožičeva 58, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 27636.
s-20180

Kirn Nace, Matjanova pot 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 021482.
s-20206

Klarić Anto, Kranj, delovno dovoljenje
št. 0424439071 z dne 7. 2. 1996. s-20121

Klobasa Marjan, Radgonska c. 5, Sveta
Trojica, diplomo Srednje agroživilske šole,
letnik 1986. m-198

Klojčnik Drago, Barvarska ulica 8, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 55332. m-322

Kmetec Luka, Beblerjev trg 9, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11113.
s-20231

Kneževič Milojka, P. O. Novaka 1, Jese-
nice, zaključno spričevalo in maturitetno
Gimnazije Jesenice, letnik 1977. g-20146

Knez Damjan, Šemnik 32, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8232.
s-20090

Kocbek Viktor, Sp. Žerjavci 29, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3170.
m-320

Kodarin Vladimir, Marezige, Boršt 18,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
izdala UE Koper. p-20297

Kodrič Martina, Brje 47, Dobravlje, voz-
niško dovoljenje, št. S 329589. g-20026

Kodrič Urban, Cesta na Roglo 47, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9655.
p-20085

Kohne Barbara, Pot na Kal 14, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 5818, iz-
dala Občina Hrastnik. s-20071

Kokalj Janez, Resljeva cesta 25, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
železniške elektro šole v Ljubljani, izdano
leta 1969. s-20068

Kokot Viktor, Migojnice 103, Griže, za-
varovalno polico, št. 325769. g-20137

Kolarič Darinka, Mladinska 18, Gornja
Radgona, diplomo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem Maribor, izdana leta
1984, št. 323. p-20031

Korže Stanislav, Skomarje 29, Zreče, de-
lovno knjižico. p-20058

Korarič Mohamed Ali, Zolajeva 12, Ma-
ribor, diplomo SKSMŠ v Mariboru, letnik
1989. m-368

Koren Darinka, Trniče 1/a, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11422.
m-266

Kos Melita, Brestovška c. 21, Rogaška
Slatina, študentsko izkaznico, št. 81471702.
m-316

Koser Maksimiljan, Sp. Korena 28 b,
Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 87809. m-239

Kosmina Janja, Plenčičeva 9, Izola, za-
varovalno polico. g-20197

Kovač Drago, Šafarsko 42, Ljutomer,
spričevalo o končani poklicni šoferski šoli v
Mariboru, letnik 1978. m-189
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Kovač Štefan, Trnje 155a, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7489.
p-20029

Kovačevič Karmen, Lovska 29, Miklavž
na Dravskem pol, indeks, št. 81459205 EPF
Maribor. m-364

Kovačič Mojca, Sneberska 9 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 214, iz-
dal LPP. s-20104

Kozin Alenka, Zvonarska ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
625040, št. reg. 7244. s-20088

Košir Urša, Sostrska 38, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 29964.
s-20208

Košnik Virant Marko, Ul. Marka Šlaj-
merja 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 200409. s-20252

Kragelj Mitja, Puhova 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2976. s-20120

Krajnc Janez, Starošince 2/b, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
26232, izdala UE Ptuj. g-20042

Krajnc Klavdija, Obrežna ul. 81, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89125. m-226

Krajnc Klavdija, Obrežna ulica 81, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89125. m-226

Krajner Anton, Zg. Velka 43 a, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2926. m-369

Krajšek Vilibald, Škofja vas 63, Škofja
vas, zavarovalno polico, št. 022396. g-20135

Kralj Anton, Pečinska ulica 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567370. št. reg. 178723. s-20008

Kramberger Rene, Vrablova 80, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6321. m-243

Kraner Franc, Brengova 75, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8346.
m-217

Kreft Uroš, Grosova 25, Kranj, vozovni-
co, št. 2468066, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-20029

Križanič Slavko, Studenec 48, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S447897, št. reg. 83001. s-20212

Krunič Barbara, Razvenje, Kot 6, Mari-
bor, spričevalo 8. razreda OŠ v Mariboru,
letnik 1991. m-362

Kuhar Damjan, Ormoška c. 126, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 35510.
g-20041

Kušer Lidija, Činžat 4, Fala, delovno
knjižico. m-361

Labus Milorad, Korbusova 31/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. št.
65961. m-197

Ladan Josip, Borisa Kraigherja 6, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25715, izdala UE Velenje. p-20096

Lampe Ana, Črni vrh 105, Črni vrh nad
Idrijo, dijaško mesečno vozovnico, št.
18303. s-20012

Lampič Peter, Dunajska cesta 343, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848462, št. reg. 67354. S-20244

Lebar Sonja, Imenska gorca 1, Podčetr-
tek, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Celju. m-201

Lebe Tjaša, Zgornje Hoče 49/a, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 68844.
m-281

Leber Sonja, Imenska Gorca 1, Podčetr-
tek, zaključno spričevalo Srednje gostinske
šole v Celju, šolsko leto 1992. m-190

Lebreht Štefan, Cmureška 3, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8212. m-269

Ledinek Jožef, Sp. Razbor 26, Podgorje,
preklic vozniškega dovolenja, objavljen v
UL, št. 42/95. g-20047

Lenič Jožefa, Saveljska cesta 90 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167448, št. reg. 140712.

Lepoša Ivan, Ul. Roze Luksemburg 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91631. m-308

Lešnik Andrej, Prvenci 29, Markovci,
zaključno spričevalo Srednje gostinske šole
v Mariboru, št. NP 111, izdano leta 1995.
m-367/a

Lešnik Marjana, Maistrova 24, Maribor,
spričevalo o končani OŠ bratov Polančič v
Mariboru, letnik 1993. m-297

Ličen Ivan, Dolga poljana 53, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S579550. g-20224

Lojen Matej, Srebernik 39, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BBGH, št.
13892. p-20123

Lončar Mirko, Ponijevo, Maglaj, spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne železni-
čarske elektro kovinarske šole v Ljubljani,
izdano leta 1977. s-20017

Lotrič Tatjana, Novo Polje cesta VI 10,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Poljane, izdano leta 1979, na ime Frelih
Tatjana. s-20132

Lovrenčič Andreja, Tibolci 23, Gorišni-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 36079.
s-20142

Lovšin Julijana, Križevska vas 64, Met-
lika, izkaznico za znižano vožnjo vojaškega
in civilnega invalida vojne. p-20035

Lozej Borut, Sejmiška 10, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13097.
p-20048

Lukežič Aleš, Renče 62, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. GH. p-20303

Lutar Marjeta, Kobilje 69, Dobrovnik,
spričevalo o končani Trgovski šoli, št. 1231,
izdano na ime Puhan Marjeta, šolsko leto
80/81. p-20090

Luzar Franci, Kotarjeva 6, Šentjernej,
zaključno spričevalo OŠ, št. 226/44-77.
g-20063

Majstorovič Sead, Matjaževa ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 265335, št. reg. 165634. s-20205

Maksut Ines, Nanoška 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 36151.
s-20241

Maliqaj Hysen, Petrovičeva ulica 25,
Ljubljana, delovno knjižico. s-20100

Mancini Luka, Ziherlova 41, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6976.
s-20007

Mar biro d. o. o, Majeričeva 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. 0375135. m-295

Marciuš Franjo, Limbuška 56, Maribor,
zaključno spričevalo Gradbenega šolskega
centra Borisa Kraigherja, letnik 1978. m-267

Maren Anže, Tomačevo 21, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13539, iz-
dal LPP: s-20113

Maričnik Milan, Besednjakova 1, Mari-
bor, delovno knjižico. m-315

Marko Blanka, Vilenska 7, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6683.
m-210

Marolt Pavla, Gradnikova 15, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14748. g-20145

Martinčič Franc, Bazoviška 42, Ilirska
Bistrica, spričevalo Kovinarske šole, šolsko
leto 69/70 in 71/72. g-20128

Matek Miha, Ložnica 51, Žalec, indeks,
št. 93318896 TF Maribor. m-246

Mavec Jože, Dobravica 6, Ig, delovno
knjižico. s-20172

Mavsar Matjaž, Sneberska cesta 32 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 179178, S 073692. s-20118

Merc Jernej, Trg 65, Prevalje, indeks
Strojne fakultete v Ljubljani. s-20082

Merdausl Riccardo, Kosarjeva 6, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 288515. m-188

Mesarič Janez, Juršinci 82, Juršinci, za-
ključno spričevalo Strojno kmetijske šole
za voznike motornih vozil, iz leta 1975.
m-264

Mihelj Romeo, Volčja Draga 91/a, Volč-
ja Draga, vozniško dovoljenje. p-20093

Mihurko Branko, Žabjak 10, Ptuj, in-
deks Srednje šole kmetijske mehanizacije,
letnik 84/85. g-20238

Miklič Klemen, Matije Tomca 4, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29656. s-20215

Miklič Peter, Ambrus 36, Zagradec, voz-
niško dovoljenje, št. 13207. g-20044

Miklič Tadeja, Grablovičeva 30, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
039325. s-20126

Mikulin Marko, Vipolže 40, Dobrovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-20047

Milanović Goran, Kropa 3, Kropa, spri-
čevalo od 1 - 7 razreda OŠ Lipnica. s-20170

Mlaker Rudolf, Partizanska c. 59, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6202. m-212

Mohorko Konrad, Volkmerjeva 24, Ptuj,
zaključno spričevalo Gradbenega šolskega
centra v Mariboru, letnik 1979. m-329

Mohorko Konrad, Volkmerjeva c. 24,
Ptuj, zaključno spričevalo GŠC v Mariboru,
letnik 1979. m-324

Mom Zlatko, Ješenca 69, Rače, spriče-
valo Kmetijske srednje šole v Mariboru, let-
nik 86/87. m-282
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Muc Jože, Zoranina ulica 11, Mengeš,
spričevalo I. letnika Srednje elektro šole v
Ljubljani, izdal Center strokovnih šol leta
1980. s-20070

Mujkič Halil, C. Zmage 26, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1270.
p-20033

Mulec Breda, Ul. XIV divizije 52, Štore,
vozniško dovoljenje, št. 39717. p-20300

Munda Patricija, Ul. V. Vlahoviča 85,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101824. m-333

Muratovič Ibrahim, Gažon 55, Koper,
zavarovalno polico. g-20036

Mustedanagić Sabina, Staničeva ulica
33, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 6809, izdal LPP. s-20109

Mušič Alenka, Gradnikova 28, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21727. g-20027

Nedimovič Javo, Črnomaljska c. 8, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8827. g-20228

Nemec Angel, Pri hrastu 7, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. p-20091

Nemec Jožef, Filovci 83, Bogojina, za-
ključno spričevalo Šole za dimnikarje v Ma-
riboru, letnik 1975. m-240

Nemoda Roman, Naselje Slavka Černeta
14, Kranjska Gora, delovno knjižico.
g-20050

Nemoda Roman, Naselje Slavka Černeta
14, Kranjska gora, vozniško dovoljenje za
moped. g-20051

Nevečny Ivica, Ulica bratov Učakar 72,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za prodajalce, izdano leta 1971, na ime
Peternel Ivica. s-20233

Nikolič Dejan, Staneta Severja 20, Mari-
bor, spričevalo 1. in 2. letnika Pedaške šole
v Mariboru. m-200

Nonne Igor, Planina 10, Kranj, vozovni-
co, izdal Alpetour Škofja Loka. g-20193

Novak Branko, Endlicherjeva 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
84298. m-363

Novak Zoran, Cesta na Ostrožno 136/B,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 38173.
p-20099

Novak Renata, Ul. bratov Učakar 116,
Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v
Ljubljani. s-20249

Ogrizek Slavko, Stranje 22, Šmarje pri
Jelšah, zaključno spričevalo Poklicne go-
stinske šole v Celju, letnik 1970. m-285

Oklobdžija Daniel, Belokranjska 1, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16717.
s-20255

Okorn Igor, V Murglah 67 b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
157665, S 732844, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-20114

Olovec Stanko, Brlog 5, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12942.
p-20039

Omahna Matej, Jarška 36, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 035374, izdal
LPP. s-20110

Orešnik Iztok, Šutna 94, Žabnica, vo-
zovnico, na relaciji Žabnica - Labore - Žab-
nica, izdal Alpetour Škofja Loka. g-20199

Orsag Željko, Gorenje 67, Stara cerkev,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradne de-
lovodske šole v Ljubljani, izdano leta 1975.
s-20246

Osmanovič Fahrudin, Ul. prvoborcev 24,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6306. g-20218

Ozimič Tomaž, Blažičeva ulica 19, Slo-
venska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
61086120 Pedagoške fakultete. m-332

Pagon Teja, Prečna 1, Bohinjska Bistri-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 21103,
izdal LPP. s-20084

Pavel Evgen, Knifičeva 35, Ruše, prigla-
sitveni list, št. 068-0242/94. m-298

Pavlin Romana, Cegelnica 7 A, Naklo,
vozovnico, izdana na ime Pavlin Andreja.
g-20046

Pavlovič Edvard, Galetova 9/a, Kranj,
spričevalo Srednje živilske šole v Maribo-
ru. g-20192

Pavlovič Vladan, Kozlovičeva 3, Koper,
spričevalo. g-20200

Pašič Fahil, Vukovo, Tešanj, zaključno
spričevalo Centra srednjih šol v Velenju,
letnik 1988. p-20298

Pejašinovič Sretko, Jakčeva ulica 31,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje železničarske šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1987. s-20057

Peklaj Matjaž, Polhov Gradec 101, Pol-
hov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1002428, št. reg. 200926. s-20091

Peric Alojz, Brestovicu pri Komnu 19,
Komen, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3484, izdala UE Sežana. p-20296

Perko Vinko, Benedikt v Slov. goricah
143, Benedikt, zaključno spričevalo ŠAKC
v Mariboru, letnik 1977. m-230

Petrinjak Darko, Goričak 51, Zavrč, za-
ključno spričevalo, šolsko leto 90/91.
p-20049

Pevec Jože, Preska 17, Šmartno pod
Šmarno goro, potrdilo za prevoz nevarnih
snovi. p-20100

Pešič Miodrag, Bavnetičeva 18, Koper,
zavarovalno polico, št. 367354. g-20223

Peče Ljubomir, Ul. Klinčevih 8, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
23541. m-253

Pečnik Jožef, Zg. Košaki 62, Maribor,
delovno knjižico. m-241

Pižeta Mladen, Kradeljeva c. 69, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
30460. m-307

Pintar Marko, Kečeva pot 2, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. F. p-20304

Piskale Rudi, Zburg 12, Šmarješke topli-
ce, delovno knjižico, reg. št. 38241. g-20149

Piskar Miha, Glinškova ploščad 17,
Ljubljana, delovno knjižico. s-20119

Pišek Ivan, Zlatoličje 105, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 64131.
m-284

Pičar Sabahudin, Dolnji Vakuf, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje gradbene-
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1986. s-20111

Plazl Stanislav, Pri postaji 13, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 19/77
Srednje gradbene šole B. Kraigherja Mari-
bor. m-280

Pleteršek Bojan, Ul. talcev 11, Miklavž,
potrdilo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene šole v Mariboru, letnik 1979. m-252

Pleteršek Bojan, Ul. talcev 11, Miklavž,
potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Mariboru, letnik
1980. m-242

Ploj Aleksander, Počehovska 1, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
85619. m-263

Ploj Franc, Ruperče 63, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 28706.
m-229

Požgan Dušan, Brunšvik 8, Rače, delov-
no knjižico. m-328

Podlesnik Milan, Ul. talcev 41, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske
šole v Mariboru, letnik 1979. m-296

Podmenik Marjan, Selnica ob Muri 65,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2707. m-218

Podobnik Aleksander, Ročinj 38, Kanal,
diplomo Srednjih šol tehničnih strok Novo
mesto, izdana leta 1986. s-20167

Poklšek Miroslav, Dularjeva 4, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 20918. p-20055

Polajžer Štefan, Paradiž 92, Cirkulane,
zaključno spričevalo Poklicne lesarske šole
v Mariboru, št. 34/79, izdano leta 1979.
m-235

Poljak Igor, Fabianijeva ulica 31, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972232, št. reg. 131030. s-20178

Ponikvar Marko, Nussdorferjeva 9, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 15392.
s-20189

Ponjavić Daniel, Jakčeva 43, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36470.
g-20216

Porenta Jani, Zavoglje 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448398, št. reg. 138702. s-20154

Posedi Adela, Leše 35, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10258.
p-20042

Prapotnik Anton, Šolska ul. 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2495. m-194

Prapretnik Marko, Gornji trg 19, Lo-
vrenc, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje tekstilne šole v Mariboru, letnik 1990.
m-250

Prelogar Marko, Gospodinjska ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Šole za prodajalce,
izdana leta 1975. s-20009

Premrov Iztok Janez, Mariborska ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 91732, št. reg. 4862. s-20056
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Prezelj Mateja, Ravne pri Cerknem 6 a,
Cerkno, dijaško mesečno vozovnico, št.
9871. s-20159

Prijatelj Vid, Pahorjeva 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 25427.
s-20093

Pristovnik Zdravko, T. Melive 2, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 2517. p-20004

Prodan Peter, Škocjan 42, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 27838.
g-20033

Prpič Andrej, Bratovševa ploščad 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926608, št. reg. 115346. s-20209

Pungerčar Bojan, Ulica Jana Husa 47,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske srednje šole, izdano leta 1981.
s-20225

Pušnik Franc, Zlatoličje 22 b, Starše, po-
trdilo o opravljeni dejavnosti, št. 064-3947/
95. m-228

Radoš Jovica, Wilsonova 25, Maribor,
spričevalo 1., 2., in 3. letnika in zaključno
spričevalo Poklicne kovinarske šole TAM
Maribor. m-359

Rajter Roman, Sp. Ročica 1, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7060.
m-219

Rakar Nataša, Palmejeva ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
175892, izdala Upravna enota Ljubljana.
s-20102

Rakib Lavra, Cesta 9. avgusta 34, Za-
gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9713. p-20034

Rec Alojz, Gorkega ulica 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGHG, št.
38240. m-327

Rek Roman, Kersnikova ul. 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91406.
m-256

Repše Borut, Pod vrh 21, Mozirje, in-
deks Pravne fakultete v Ljubljani. s-20081

Rihar Nataša, Prevoje 33, Lukovica, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 792. s-20002

Rizman Stanko, Prvomajska 9, Maribor,
zaključno spričevalo SERŠ v Mariboru, let-
nik 1972. m-278

Rizvić Bisera, Prečna pot 7, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Srednje upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1983. s-20247

Rizvič Emir, Rajnovac bb, Velika Kla-
duša, diplomo Poklicne gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1983. s-20021

Robnik Andrej, Prežihova 5, Maribor,
potrdilo o znanju CPP, št. 17087. m-209

Rogač Mirko, Rozmanova 24 B, Ilirska
Bistrica, spričevalo 2. letnika, šolsko leto
77/78. g-20031

Roglič Andraž, Tugomerjeva ulica 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 62205, št. reg. 181805. s-20161

Rojs Milan, Voličina 14/a, Voličina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9345. m-245

Rovan Vida, Loško 6, Cerknica, zavaro-
valno polico, št. 0273645. g-20226

Rudolf Roman, Križevci pri Ljutomeru
34, Križevci pri Ljutomeru, zaključno spri-
čevalo Poklicne kov. šole v Mariboru, let-
nik 1979. m-233

Sabari Ivan, Prvomajska 2, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5083.
s-20163

Saje Urška, Kajuhova 32, Ljubljana, spri-
čevalo od 1 - 7 razreda OŠ Vide Pregarc v
Ljubljani. s-20074

Salešević Mufid, Litijska 308, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. AO 365317, izda-
la Zavarovalnica Adriatic, poslovalnica Ce-
kin v Ljubljani. s-20098

Satler Vesna, Kvedrova 4, Ptuj, zaključ-
no spričevalo Srednje ekonomske šole smer
prodajalec, izdano leta 1995. g-20230

Savič Zoran, Trg svobode 23, Tržič, spri-
čevalo, št. 27-T/81 šolskega centra za kovi-
narsko in avtomehanično stroko v Škofji
Loki, izdano na ime Mišič. g-20049

Sekolonik Marijan, Frankolovska ulica
11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5429 in inštruktorsko dovoljenje, št. 28/
87. m-288

Semenič Dorian, Rošpoh 74, Kamnica,
diplomo Srednje kmetijske šole v Mariboru,
letnik 1989. m-232

Seničar Urban, Cesta v Zadrže 1, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15792. s-20173

Sečnik Ivanka, Babna gora 17, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
116076, S 512943, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-20122

Simčič Nadja, Šmartno 1, Kojsko, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole,
izdano leta 1975, izdal Blagovni center v
Novi Gorici. g-20067

Sivec Jerman Ana, Gregorčičeva 25, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
226. m-247

Skok Danica, Štorje 27, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4860.
p-20111

Slama Zdravko, Lucija, Kampolin 122,
Portorož, zavarovalno polico. g-20196

Smerdel Miroslav, Kal 36, Pivka, zava-
rovalno polico, št. AO 401105, zeleno karto
364392 in polico AA-PON 119845. g-20131

Smilović Fausto, Dobrava 1, Izola, zava-
rovalno polico, št. 285550. g-20227

Sodnik Urška, Srednje Bitnje 13, Žabni-
ca, letno vozovnico, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-20030

Sok Mihael, Pod bukvami 22, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdal Ministrstvo za zdravstvo, leta 1979.
s-20077

Solar Evgen, Andrejci 22, Martjanci,
vozniško dovoljenje, št. 2876. p-20307

Sraka Stanko, Drvanja 14, Benedikt, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5592.
m-220

Sreš Jože, Melinci 157, Beltinci, spriče-
valo o zaključnem izpitu EGŠ v Mariboru,
letnik 1978. m-317

Stanojević Stanimirka, Belokranjska 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 166416, S 935185. s-20253

Starovašnik Ljubica, Zg. Rečica 25,
Laško, zavarovalno polico, št. 125505.
g-20139

Sternad Simona, Celovška 181, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 23715.
s-20250

Subašič Enes, Jakčeva 21, Novo mesto,
potrdilo o znanju CPP. g-20054

Sukanović Eltina, Kumaverjeva 4, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8556.
s-20003

Sulič Primož, Solkan, IX korpus 58(A,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH.
p-20094

Svenšek Nataša, Zakl 30 c, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Ptuj. g-20060

Šajnović Ivan, Veškiča 43, Ljutomer, za-
varovalno polico, št. 304674. p-20110

Šantej Jerica, Pot na Zajčjo goro 24, Sev-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5366. p-20050

Šarlah Ivan, Glavarjeva ulica 20, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šen-
tvid, izdano leta 70/71. s-20011

Šercer  Matjaž,  Murnova  4,  Ljubljana,
spričevalo  o  zaključnem  izpitu  Gimnazije
v  Murski  Soboti,  izdano  leta  1983.
s-20188

Šilec Tadeja, Stranje 20/A, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
14165. p-20122

Šimenc  Marko,  Godešič  127,  Škofja
Loka,  diplomo  in  indeks  Srednje  šole  za
farmacijo  in  zdravstvo  v  Ljubljani.
s-20097

Šipek Josip, Vladimira Nazorja 76, Vi-
nica, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 151
Poklicne avtomehanske šole. m-192

Širca Robert, Vena Pilona 18, Koper,
vozniško dovoljenje. g-20144

Široka Nasta, II prekomorske brigade
11/c, Koper, zavarovalno polico, št. 336796.
g-20061

Šivic Raoul, Erjavčeva cesta 25, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 294916.
s-20125

Škerl Aleš, Gabrščakova ulica 28, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje tehnične šo-
le v Ljubljani, izdani leta 1993 in 1994.
s-20022

Škopelja Darja, Topniška ulica 60, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652089, št. reg. 175363. s-20025

Škripec Nada, Cesta zmage 33, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38677.
m-289

Škrjanc Katja, Voglarjeva 11, Naklo, vo-
zovnico, št. 477367, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-20190

Šmit Renata, Jazbine 18, Dramlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8799.
p-20125
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Šnajder Branko, Zg. Jakobski dol 15, Ja-
kobski dol, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH, št. 3202. m-291

Šnajder Branko, Zg. Jakobski dol 15, Ja-
kobski dol, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH, št. 3203. m-20189

Šnajder Darinka, Sv. Ana 31 a, Sveta
Ana, zavarovalno polico, št. 0263785. m-
326

Šolaja Drago, Grčarice 36, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 5743.
s-20211

Špilak Igor, Severjeva 19, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 18734. p-20069

Špilar Marjeta, Češence 3, Mirna peč,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
za učitelja razreda pouka, št. 1931, izdano
leta 1990. g-20194

Šprah Martin, Krčevina pri Vurbergu
120, Ptuj, zaključno spričevalo EGŠC Mari-
bor, letnik 1974. m-274

Štromajer Boštjan, Betnavska 127, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95165. m-260

Štukelj Bojan, Metliška cesta 15, Črno-
melj, diplomo - grafični tehnik, št. I/139,
letnik 84/85. g-20064

Šumenjak Branimir, Radomertje 14/L,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 957. p-20068

Šumenjak Mira, Ilije Gregoriča 2, Mi-
klavž, zaključno spričevalo Gostinskega
centra v Mariboru, letnik 1978. m-261

Šuštar Franc, Bukovica pri Vodicah 1 B,
Vodice, diplomo Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev - program voznik,
izdana leta 1989. s-20147

Šušter Jerica, Ljubljanska 58, Celje, spri-
čevalo, šolsko leto 71/72. p-20056

Ščančar Janez, Rožno naselje 25, Mur-
ska Sobota, delovno knjižico. s-20085

Tacer Marjan, Petrovičeva 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
55411. m-206

Tamše Andrej, Aškerčeva cesta 26, Šo-
štanj, spričevalo Lesarske šole v Mariboru,
št. 27/77. m-214

Tekavec Bine, Kozinova 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 29958.
s-20203

Tenko Stjepan, Ul. Ilije Gregorčiča 10,
Miklavž, zaključno spričevalo Gradbene
šole v Mariboru, letnik 1975. m-222

Tibaut Glavica, Mala Polana 45, Velika
Polana, izkaznico, št. 81470994 EPF v Ma-
riboru. m-258

Tomažič Gregor, Prušnikova 30, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
101206. m-314

Tomažič Mojca, Novo Polje cesta VII
35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 44079, št. reg. 181306. s-20150

Toplak Boris, Spodnje Partinje 33, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
4942. m-302

Tratnjek Tomaž, Gančani 122/a, Beltin-
ci, vozniško dovoljenje, št. 33885. p-20088

Trebše Aljoša, Oktobrske revolucije 18
d, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 6483. p-20001

Trinkaus Silvo, Nadbišec 26, Voličina,
delovno knjižico, št. 23262. m-271

Tuksar Dražen, Klemenčičeva 27, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 80374.
m-199

Turkalj Žiga, Sostrska 16, Dobrunje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 10153.
s-20179

Ulčar Franc, Črtomirova 29, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. AA 711783.
s-20207

Unterajter Bojan, Betnavska 69, Mari-
bor, delovno knjižico. m-237

Urbič Franci, Dol. nemška vas 22, Treb-
nje, spričevalo o zaključnem izpitu, šolsko
leto 1984. g-20059

Urek Jolanda, Benedičičeva 10, Jeseni-
ce, spričevalo šole za prodajalce, št. 23(3-c
od 27. 1. 1974. g-20065

Učakar Janez, Goriče 66, Kranj, delovno
knjižico. s-20019

Valenta Mirela, Istrskega odreda 10, Por-
torož, delovno knjižico. g-20221

Valentan Simon, Njiverce vas 26, Kidri-
čevo, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
31809, izdala UE Ptuj. g-20040

Valič Darja, Vevška cesta 16, Ljubljana,
delovno knjižico. s-20254

Vanček Ivan, Križni vrh 22, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
4205. m-323

Vasilič Marijan, Majcigerjeva 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
26524. m-286

Vasiljebič Dejan, Cesta španskih borcev
69 A, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 769. s-20018

Vasiljević Nada, Gasparijeva ulica 8,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 355534.
s-20237

Vasiljević Ranko, Raičeva ulica 27 a,
Ljubljana, delovno knjižico. s-20243

Vavpotič Marko, Prušnikova 3, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 31575.
s-20058

Veger Nika, Zoisova 17, Kranj, indeks,
št. 35755, izdano leta 94/95. g-20028

Velagič Alen, Studnec 48 B, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2946.
s-20171

Velcl Mirko, Beograjska 45, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11300.
m-299

Velcl Miroslava, Beograjska 45, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
66501. m-300

Velcl Tomaž, Beograjska 45, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103476.
m-301

Verdinek Franci, Svetli dol 4, Štore, spri-
čevalo. p-20083

Vevar Dušan, Golnik 83, Golnik, zava-
rovalno polico, št. 0308958. g-20239

Vidmar Anton, Zagorica 37, Videm Do-
brepolje, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
kovinarske šole v Ljubljani. s-20143

Vidmar Brane, Drča 3, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15943. g-20130

Vidovič Danilo, Selska 52, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16354.
g-20242

Vlahek Marija, Limbuška c. 50, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
79103. m-304

Vnuk Stjepan, Podljubelj 71, Tržič, spri-
čevalo, št. I/K-66, izdano leta 1975. p-20071

Vodopivec Janez, Medenska 52, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38133.
s-20174

Vogrin Ernest, Sp. Voličina 111 a, Voli-
čina, diplomo Srednje tehnične šole v Mari-
boru, letnik 1966. m-368/A

Vops d. o. o., Gradiška 244, Pesnica pri
Mariboru, zavarovalno polico, št. 288874.
m-309

Vukalič Mirsad, Polje 4, Zagorje, za-
ključno spričevalo, št. 45, šolsko leto 83/84.
p-20112

Wolf Mojmir, Ul. Silvire Tomassini 16,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8993. p-20305

Ye Aizhu, Dunajska 152, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424438028
z dne 28. 12. 1995. s-20166

Ye Guangzhen, Dunajska 152, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
0424438031 z dne 28. 12. 1995. s-20165

Zagernik Danilo, Pri šoli 24, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9409.
m-223

Zagoričnik, Pod gabri 3, Celje, spričeva-
lo o zaključnem izpitu. p-20098

Zajšek Marina, Bresterniška 207, Kam-
nica, spričevalo 4. letnika I gimnazije Mari-
bor, letnik 1982. m-196

Zakrajšek Robert, Borovniško naselje 1,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10315. p-20032

Zalokar Mateja, Arto 15, Studenec, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2279. s-20004

Zalokar Miran, Pristava 25, Leskovec,
spričevalo. p-20095

Zalokar Zora, Titova 22, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 867161.
g-20133

Završan Božidar, Polhov Gradec 58 A,
Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 50726. s-20213

Zeme Venčeslav, Trobni dol 34, Šentru-
pert, zavarovalno polico, št. AO 0292535.
p-20057

Zorko Luka, Potrčeva 16, Slovenska Bi-
strica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ta-
bor, šolsko leto 94/95. m-238

Zorko Robert, Milavčeva 100, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 12493.
p-20089

Zorn Branko, Kolodvorska 8, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-20092
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Zupin Martina, Okroglo 6, Stahovica, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 5574, izdal
LPP. s-20095

Žagar Janez, Majde Šilc 6, Novo mesto,
spričevalo Srednje gradbene in ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1971. s-20164

Žalik Jožef, Dolnji Fokoš 13, Lendava,
delovno knjižico, ser. št. 323698. p-20074

Žekš Jasmina, Tomšičeva 4, Lendava,
indeks PF v Mariboru, št. 61089066. m-268

Žlaus Franc, Podlože 38/a, Ptujska gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37535.
g-20220

Žlindra Dušan, Linhartova 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 089796.
s-20158

Žnidar Boris, Spodnje Gorje 127/A,
Zgornje Gorje, delovno knjižico. g-20217

Žnidaršič Marko, Gasparijeva 20, delov-
no knjižico. p-20053

Žužek Branko, Stari trg 15, Makole, de-
lovno knjižico, ser. št. 9985. m-311

Žuntar Starc Tanja, Sp. Pobrežje 13, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6929.
p-20030

Župec Sabina, Sp. Žerjavci 2, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7626.
m-231

Žurman Marjan, Zg. Velka 59, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
4702. m-275
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Pravkar izšlo!

PROF. DR. LJUBO BAVCON – PROF. DR. ALENKA ŠELIH

KAZENSKO PRAVO
SPLOŠNI DEL

Leto dni po uveljavitvi prvega slovenskega kazenskega zakonika sta

profesorja ljubljanske pravne fakultete pripravila nov učbenik kazen-

skega materialnega prava - splošni del. Kakor sta opozorila v predgovo-

ru, je sprememba pravne podlage nujno vplivala tudi na pripravo te

knjige, čeprav ostaja zasnova učbenika tudi v tej tretji izdaji podobna

prejšnjima dvema. Knjiga je namenjena študiju predmeta kazensko

materialno pravo, hkrati pa bo koristila tudi praksi.

V besedilo knjige sta avtorja vnesla precej novosti in sprememb, ki so

posledica novih teoretičnih in zakonodajnih rešitev, kakor tudi spre-

memb kazenskopravne doktrine in kriminalitetne politike. Na zadnjih

straneh učbenika, ki obsega 480 strani, je izbor literature in stvarno

kazalo, ki ga je za to knjigo pripravil dr. Vid Jakulin.

Cena: 4935 SIT (10337)


