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Razglasni del z dne 29. aprila 1996

Sodni register
LJUBLJANA
Rg-35350
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01060 z dne 8. 1. 1996 pri subjektu vpisa ISH, Institutum studiorum humanitatis – Evropski center za humanistične študije v Ljubljani, sedež: Zavetiška 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/18353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št. 5606438
Firma: ISH, Institut studiorum humanitatis – Inštitut za humanistične študije
Ljubljana, Beethovnova 2
Skrajšana firma: ISH, Inštitut za humanistične študije Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Beethovnova 2
Ustanovitelj: ISH, Institutum studiorum
humanitatis, d.o.o., Ljubljana, Zavetiška 5,
vstop 17. 3. 1992, odgovornost: odgovarja
do določene višine.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Rotar
Drago, Ljubljana, Rimska cesta 6, razrešen
20. 1. 1995 kot v. d. direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa zavod brez omejitev; Pagon Neda, Ljubljana, Riharjeva 1,
imenovana 20. 1. 1995, zastopa zavod brez
omejitev kot namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana 8. 1. 1996:
221 Založništvo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 80422 Drugo izobraževanje, d. n.; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.

ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 3. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Karmen in Vladimir
Oražem, Dolenja vas, Lončarska 56, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Karmen in Vladmira Oražem, Dolenja vas,
Lončarska 56.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Temeljno sodišče v Ljubljani
enota v Ljubljani
dne 6. 4. 1994

LJUBLJANA

Srg 2491/94
Rg-472
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
PETO & CO., podjetje za trgovino in
zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, reg.
št. vl. 1/12497/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 11. 4.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marjan Peteh, Chengdujska 26, Ljubljana in Vojteh Muhič, Bizjanova 5b, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
in sicer v razmerju prevzetih poslovnih deležev.
Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Temeljno sodišče v Ljubljani
enota v Ljubljani
dne 11. 5. 1994

Srg 2155/94
Rg-471
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
DO-TES, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Dolenja vas,
Lončarska 56, reg. št. vl. 1/3945/00, prene-

Srg 7298/93
Rg-473
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
MONETA, podjetje za ekonomski in
finančni consulting, d.o.o., Titova 133,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/07385/00, preneha

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

Leto VI
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 7. 1993.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Neva Kuharič, Feiglova 6, Šempeter pri Novi Gorici, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Temeljno sodišče v Ljubljani
enota v Ljubljani
dne 2. 6. 1994
Srg 5266/94
Rg-474
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
MEHLIN, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Primičeva 20,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/16658/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Branka Mehlin, Primičeva 20, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep ustanoviteljice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Temeljno sodišče v Ljubljani
enota v Ljubljani
dne 7. 11. 1994
Srg 5285/94
Rg-475
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
M LINE, trgovina in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Švegljeva 6, reg. št.
vl. 1/8196/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 4.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelja sta Mojca in Aleksander
Burkelca, oba Martina Krpana 10, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih deležih.

100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja po pokritju vseh stroškov, povezanih s
prenehanjem družbe.

Srg 8577/94
Rg-482
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
MARCOM, inženiring, d.o.o., Ižanska
cesta 47, Ljubljana, reg. št. vl. 1/14211/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Marija Centa, Ižanska
cesta 47, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Srg 5295/94
Rg-476
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
ENIS, informacijsko-računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/17391/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj Bojan Igor Kovačič, Zagrebška 13, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.070 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.070 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih deležih.
Zoper ta sklepa ustanoviteljev o prenehanju družb po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklepa o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Temeljno sodišče v Ljubljani
enota v Ljubljani
dne 5. 12. 1994
Srg 5956/94
Rg-477
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
OREKINI, trgovina, uvoz-izvoz, Ljubljana, Verovškova 40, reg. št. vl.
1/18447/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 9. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Miha Uhan, Verovškova
40, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 5993/94
Rg-478
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
BAFIS, podjetje za finančno svetovanje, Strugarska 9, Ljubljana, reg. št. vl.
1/20360/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Alfred Kramer, Strugarska 9, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku

Srg 6047/94
Rg-479
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
KOBEJA, turizem, gostinstvo, proizvodnja in predelava prehrane, d.o.o.,
Šmartinska 137, Ljubljana, reg. št. vl.
1/16858/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 10. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Sonja Jemec, Šmartinska 137, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.940 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.940 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Sonjo Jemec.
Srg 6161/94
Rg-489
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
O, MAMA, Ljubljanska 24, Domžale,
reg. št. vl. 1/15689/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Alenka Resinovič-Strnad, Ljubljanska 93, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico po pokritju vseh stroškov, povezanih s
prenehanjem družbe.
Srg 6179/94
Rg-481
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
MILBO, d.o.o., Ljubljana, Ilirska 7,
reg. št. vl. 1/03492/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Milena Cerar in Božo
Cerar, ob Kidričeva 55, Trzin, z ustanovitvenim kapitalom 1.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po pokritju vseh stroškov, povezanih s prenehanjem družbe.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 23. 2. 1995

Srg 8571/94
Rg-483
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
TEGAL, podjetje za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Glinškova pl. 3, reg. št. vl.
1/06176/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Aleš Guček, Glinškova
pl. 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 28. 2. 1995
Srg 7831/94
Rg-484
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
GALERIJA ZALA, d.o.o., trgovina,
proizvodnja in projektiva, Zadružna 21,
Komenda, reg. št. vl. 1/05611/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Branko Volkar, Zadružna 21, Komenda, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 7820/94
Rg-485
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
5 R INŽENIRING, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, inženiring ter
storitve, d.o.o., Kamnik, reg. št. vl.
1/17074/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 5. 1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Peter Dobnikar, Mengeška 2, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 1. 3. 1995

USLUGE DOMINO, storitveni servis,
d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl. 1/09844/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Dominik Bučar, Brodarjev trg 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Helena Kurinčič, Jadranska 58, Ankaran in Janez Mohorko, Proletarska 9, Tržič, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
v skladu s prevzetimi poslovnimi deleži.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 1995

Srg 11516/94
Rg-486
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
C & K, podjetje za trženje in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/14456/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Kokalj Vida, Bohinjčeva 19, Ljubljana in Celarc Tomislav, Dol
28, Borovnica, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
po enakih delih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 20. 3. 1995
Srg 8519/94
Rg-487
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TRGOCEV, storitve in trgovina,
d.o.o., Loka 22, Logatec, reg. št. vl.
1/06966/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Nuška in Dominik Petrovčič, oba Loka 22, Logatec, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
v enakih deležih.
Srg 11636/94
Rg-488
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 8531/94
Rg-489
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ELREG, podjetje za inženiring in servisiranje, Pirčeva 4, Vodice, reg. št. vl.
1/21888/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marta in Branko Pečnik, oba Pirčeva 4, Vodice, z ustanovitvenim kapitalom 196.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
196.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja, v enakih deležih.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 1995
Srg 02833/94
Rg-490
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SELED, d.o.o., razvoj in izdelovanje
električnih naprav, Cesta Andreja Bitenca 66, Ljubljana, reg. št. vl. 1/03096/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Zdešar Stanislav, Brilejeva 1, Ljubljana in Dragan Janjevak, Cesta Andreja Bitenca 66, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
po enakih deležih.
Srg 04506/94
Rg-491
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SUPERIOR, svetovanje, marketing,
reklama, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Laze
9, reg. št. vl. 1/05510/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 4. 1994.

Srg 12052/94
Rg-492
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MUŠIČ, d.o.o., Vir pri Domžalah, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 13. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Mušič Blaž, Borova 8,
Vir pri Domžalah, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 11628/94
Rg-493
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
GANTAR, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Logatec, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 1. 6.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Barbara Gantar, Naklo 14, Logatec, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Srg 11545/94
Rg-494
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ASI, svetovanje za zdravo življenje,
d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Učakar 30,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Marta Kosijer, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 30, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 3. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Miloš Prokopović, Ulica
bratov Učakar 30, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 10.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
10.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marjan Strmole in Mira Strmole, oba Podstudenec 2, Stahovica, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.

Srg 13521/94
Rg-495
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
LAVRIČ Z. AVTOTRANSPORT,
d.o.o., Loški Potok, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 5. 7.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Zvone Lavrič in Marko
Lavrič, oba Loški Potok, Retje 27, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja, na vsakega do ene polovice.
Srg 12090/94
Rg-496
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
RADIAN, d.o.o, podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, informatiko in
oblikovanje, Ljubljana, Kogojeva 8, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Lidija Babič, Vodovodna 13, Ljubljana, Matjaž Babič, Vodovodna
13, Ljubljana, Maša Okršlar, Tomšičeva 2,
Logatec in Marino Plevanč, Zvirče 78, Tržič, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.
Srg 5290/94
Rg-497
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
EURO-CERAMICA, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, Dunajska 106,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 3. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Branko Šubic, Srednje brdo 21, Gorenja vas, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 11546/94
Rg-498
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MERAK – Družba za opravljanje storitev, d.o.o., Ulica bratov Učakar 30,

Srg 11582/94
Rg-499
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
PULEX, storitveno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Štepanjska c. 8a, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 27. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Lužar Ludvik, Štepanjska c. 8a, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 1995
Srg 12085/94
Rg-500
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
VOILA, inženiring notranje opreme,
oblikovanje in trgovina na debelo, d.o.o.,
Dragomelj 68, Domžale, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
3. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Miklavčič Irena, Neubergerjeva 16, Ljubljana, Meden Alenka,
Polje c. XXIV/1, Ljubljana in Kos Nives,
Dragomelj 68, Domžale, z ustanovitvenim
kapitalom 2.100 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.
Srg 12091/94
Rg-501
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
METULJČEK, podjetje za proizvodnjo in trgovino s slaščičarskimi in drugimi prehrambenimi proizvodi, d.o.o.,
Ljubljana, Hradeckega 48, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 8. 6. 1994.

Srg 10270/94
Rg-502
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
PRODESIGN LJUBLJANA, d.o.o.,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Roman Lavriša, Matej
Lavriša, Tjaša Lavriša, vsi Ižanska c. 133,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
20.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
20.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
na vsakega 1/3 od 20.000 SIT.
Zoper te sklep skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 1995
Srg 5788/94
Rg-503
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
AGENT NET, podjetje za zastopanje
in posredovanje, Novakova 3, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marjan Korinšek,
Glinškova ploščad 22, Ljubljana in Roman
Brus, Ul. 29. Hercegovske divizije 5, Ljubljana, je z ustanovitvenim kapitalom 2.100
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 1995
Srg 16008/94
Rg-504
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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BILBO – Import – Export – Engineering – Marketing – Consulting – Representation, d.o.o., Domžale, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 12. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Janežič Nevenka, Vlahovičeva 35, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Ustanovitelj je Jože Judež, Vinje 120,
Dol pri Ljubljani, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
dne 18. 10. 1995

Srg 16075/94
Rg-510
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
NATRUS, trgovske in gostinske storitve, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Nataša Rus, Groharjeva 2a, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Srg 15934/94
Rg-505
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
FORMULA DJ, podjetje za marketing, šport, turizem, svetovanje, trgovino,
gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 5. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Jože Drobnič, Tkalska 23,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 1995
Srg 11980/94
Rg-506
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TIPKA, podjetje za proizvodnjo, servis in trgovino, d.o.o., Ig 211, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 17. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Janez in Stanka Rušt,
oba Ig 211, Ig, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.
Srg 15969/94
Rg-507
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Trgovsko in pleskarsko podjetje JUDEŽ – JARS, d.o.o., preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
12. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.

Srg 15824/94
Rg-508
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
DIA.DEM, Ljubljana, d.o.o., Triglavska 33, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29. 11.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Car Peter, Kalamar Andrej, Matul Barbara in Potisek Marko, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
dne 19. 10. 1995
Srg 16116/94
Rg-509
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
NOP MESTNIK, podjetje za notranjo
opremo prostorov, d.o.o., Kočevje, Nabrežje 25, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 28. 9. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Mestnik Andrej, Kočevje, Nabrežje 25, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
dne 16. 2. 1996

Srg 16041/94
Rg-511
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
EXLE, proizvodno in trgovsko podjetje, Medvode, Žlebe 4c, d.o.o., preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 14. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Mateja Exle, Žlebe 4c,
Medvode, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Srg 11264/94
Rg-512
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
M & R & M, trgovina, export-import,
zastopstva, Domžale, d.o.o., preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 31. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Mirko Dežela, Roman
Jarc in Miroslav Gracar, z ustanovitvenim
kapitalom 3.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
3.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.
Srg 11138/94
Rg-513
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
DELOITTE & TOUCHE PODBEVŠEK in Co., svetovanje in revizija, d.n.o.,
Dunajska 22, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Deloitte & Touche Eastern Europe SD.A. in Alenka Podbevšek, z
ustanovitvenim kapitalom 6.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
6.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Alenko Podbevšek.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
dne 19. 2. 1996

AMANT, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z dne 26. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Jarc Mateja, Vranja
pot 5, Ljubljana-Črnuče, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.

Srg 19963/94
Rg-514
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ELTON, servis in vzdrževanje, d.o.o.,
Logatec, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 14. 11. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Anton Žigon, Prešernova
2, Logatec, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 19998/94
Rg-515
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
NOVIA, podjetje za trgovino, storitve
in proizvodnjo, d.o.o., Kočevje, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 1. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Ana in Ivan Novak, oba
Trdnjava 9a, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja po enakih delih.
Srg 19987/94
Rg-516
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
AVS, d.o.o., podjetje za varovanje in
investicijski inženiring, Podlimbarskega
47c, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 27. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vugrin Nevijo, Podlimbarskega 47c, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 19965/94
Rg-517
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 20022/94
Rg-518
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
KADEA, storitve, trgovina, d.o.o., Ribnica, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanoviteljice z dne 23. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Brigita Žnidarčič, Gallusovo nabrežje 8/b, Ribnica, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Srg 19992/94
Rg-519
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
VENERA – LINES, prevozniško in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 23. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Milan Erjavec, Kocenova 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 1996
Srg 1092/96
Rg-520
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
KOVAČ in partner, d.n.o., gradbeno,
storitveno in trgovsko podjetje, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 19. 2. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Kovač Jože in Bojan,
oba Pot v Smrečje 22, Ljubljana, z ustano-

Srg 19985/94
Rg-521
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TRIGRAM, podjetje za posredovanje
turizem, računalniške storitve, marketing, notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Radomlje, Tovarniška 20, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Pavlič Tomo, Preserje,
Tovarniška 20, Radomlje, Anžur Marko,
Vir, Finžgarjeva 4, Domžale in Volčini Aleš,
Sr. Jarše, Jarška c. 41, z ustanovitvenim
kapitalom 6.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
6.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 1996
Srg 5093/94
Rg-522
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
M. K. ELEKTRONIC, podjetje za razvoj, d.o.o., Valjavčeva 18, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Matjaž Kogoj, Streliška
22, Ljubljana, Matjana Kogoj in Franc Kogoj, oba Valjavčeva 18, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.
Srg 4885/94
Rg-523
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Z.I.M, trading, d.o.o., Ljubljana, Medvedova 14, reg. št. vl. 1/04730/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 28. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Zdenko Verstovšek, Medvedova 14, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 16. 2. 1995

Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Janez Podlesnik, Trinkova
85, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Legan Jože, Ul. ob gozdu
2, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Srg 16606/94
Rg-527
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
DENTALNI STUDIO BRKIČ, d.o.o.,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Slavko Brkič, Rožna dolina C. II/31, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Srg 16576/94
Rg-531
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SMIR, d.o.o., Stahovica, Godič 1c, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Renato Uranič, Godič 1c,
Stahovica, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Srg 16859/94
Rg-524
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba MILAVEC & ROGAČ, podjetje za marketing, Komenskega 11, Ljubljana, reg. št. vl. 1/20000/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 1. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Mitja Milavec, Polanškova 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 50.000 SIT in Marko Rogač, Rojčeva 9, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
50.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja: Mitja Milavec, Marko Rogač.
Srg 8075/94
Rg-525
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba GRADITELJ, posredništvo,
d.o.o., Badjurova 7, Litija, reg. št. vl.
1/10214/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 9. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Jasna Šistek-Čopar, Litija, Badjurova 7, z ustanovitvenim kapitalom 1.000 SIT in Andrej Čopar, Badjurova
7, Litija, z ustanovitvenim kapitalom 1.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja:
Jasna Šistek-Čopar, Andrej Čopar.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 1995
Srg 16612/94
Rg-526
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
POD LESKO, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 12. 1994.

Srg 16551/94
Rg-528
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
DMDM, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 21. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Drago Popovič, Ljubljana, Ptujska 3, Milan Popovič, Hrast 24 pri
Metliki in Milan Badovinac, Ptujska 25,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 9.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
na vsakega tretjina, 3.000 SIT.
Srg 15212/94
Rg-529
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
OKRŠLAR, d.o.o., preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 11. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Mojca in Matija Okršlar, Radio cesta 14, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 1.000 SIT.
Srg 16525/94
Rg-530
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
LEGAN, d.o.o., Medvode, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 13. 12. 1994.

Srg 10347/94
Rg-532
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
VESMETAL, d.o.o., Ribnica, Gornje
Lepovče 26a, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Anton Vesel in Majda
Vesel, oba Gornje Lepovče 26a, Ribnica, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega polovica.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 1996
Srg 10366/94
Rg-533
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
LUKSOR T.S., d.o.o., Vrhnika, reg. št.
vl. 1/22141/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Tadej Smrekar in Nevenka Smrekar, oba C. Krimskega odreda
34, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom
219.834 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
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219.834 SIT prenese v celoti na ustanovitelja, na vsakega polovica (109.917 SIT).

Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Boris Engelman, Andrej
Pajnič, Adi Repovž, Igor Šepec in Miran
Boštic, z ustanovitvenim kapitalom 100.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje, na vsakega po 20.000 SIT.

Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Saša Leban, Hudoernikova 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1.000 SIT, Aktiva Trading, d.o.o., s
stvarnim vložkom 72.000 SIT, ki obsega
pravico do blagovne znamke Aktiva, z ustanovitvenim kapitalom 1.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
74.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Sašo Leban in Aktivo Trading, d.o.o.

Srg 15219/94
Rg-534
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
A’SVIT, d.o.o., Ljubljana-Šmartno,
reg. št. vl. 1/24225/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
3. 10. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Matjaž Domitrovič, Pot
na goro 23, Ljubljana, Edi Bohorč, Cankarjeva 8, Dob pri Domžalah, Jesenka Ličen
Kunčič, Zofke Kvedrove 2, Ljubljana, Matija Rejc, Steletova 19, Kamnik, Borut Šfiligoj, Mirka Tomšiča 6, Ljubljana in Simon
Kogovšek, Gradišče 17a, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje po enakih delih (16.666,67 SIT).
Srg 10392/94
Rg-535
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ILC – RUS, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/05431/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Ana Rus, Dunajska 17,
z ustanovitvenim kapitalom 7.150 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
7.157 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Srg 15241/94
Rg-536
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ING. BIRO DOLINŠEK, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl. 1/08632/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 14. 11. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Franc Dolinšek, Medenska 25, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 16737/94
Rg-537
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
COPY – FILL, d.o.o., Ljubljana, reg.
št. vl. 1/22653/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 1. 12.
1994.

Srg 10424/94
Rg-538
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ELEKTRONIKA, d.o.o., Vrhnika, reg.
št. vl. 1/04888/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 23. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Rudi Velkavrh, Dobovičnikova 45, Vrhnika, Marta Velkavrh, Dobovičnikova 45, Vrhnika, Andrej Velkavrh,
Dobovičnikova 33, Vrhnika, Branko Garafolj, Dobovičnikova 40, Vrhnika in Gregor
Boncelj, Gradišče 18a, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
na vsakega po 400 SIT.
Srg 10397/94
Rg-539
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
HOTLINE, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/20155/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 24. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Slavka Stritar, Zavetiška 12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 1996
Srg 18062/94
Rg-540
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba
AKTIVA
MARKETING,
d.o.o., podjetje za poslovno trženje in
marketing, Cankarjeva 1, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/11805/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Srg 17928/94
Rg-541
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ZAVUS, podjetje za zavarovanje storitve, d.o.o., Mokrška 16, Ljubljana, reg. št. vl. 1/02881/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vivoda Anton, Mokriška
16, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,502.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,502.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Vivoda Antona, Mokriška 16, Ljubljana.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 1996
Srg 15787/94
Rg-542
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba V. DEBELJAK, storitveno in
gostinsko podjetje, Hrenova 17, Ljubljana, reg. št. vl. 1/19657/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
1. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vladimir Debeljak, Hrenova 17, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 109.698 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
109.698 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Vladimira Debeljaka.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 1996
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Srg 11963/94
Rg-543
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba POWER, družba za prodajo in
vzdrževanje elektrotehničnih naprav,
Drenov grič 64a, Vrhnika, reg. št. vl.
1/11630/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 26. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Frančišek Tomažin, Drenov grič 64a, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Frančiška Tomažina.

Ustanoviteljica je na podlagi sklepa o
dedovanju z dne 7. 1. 1993, Tehovnik Zofija, Brezje pri Dobrovi 101, Dobrova pri
Ljubljani, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje, ki bo ostalo, prenese
na ustanoviteljico.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 1996

Družba SKENS, storitve in trgovina,
Parmova 53, Ljubljana, reg. št. vl.
1/22682/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Zoran Selan, Fllerjeva 27, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 25.000 SIT, Jože Sintič, Beblerjev trg
12, z ustanovitvenim kapitalom 25.000 SIT,
Željko Novosel, Plešičeva 43, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 25.000 SIT in
Kužnik Jože, Dergomaška 25, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 25.000 SIT ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje Zorana Selana, Jožeta Sintiča, Željka Novosela in Kužnik Jožeta.

Srg 11952/94
Rg-544
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba LUGLIO, podjetje za trgovino
in storitve, Založnikova 34, Brezovica,
reg. št. vl. 1/17278/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Anton Luglio, Založnikova 34, Brezovica pri Ljubljani, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Antona Luglio.
Srg 11923/94
Rg-545
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ENELCOM, podjetje za projektiranje, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Vogelna 6, reg. št. vl.
1/23578/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 10. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Vlajič Bogdan, Vogelna
6, Ljubljana in Djuro Emedji, Preglov trg 13,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja v sorazmerju ustanovitvenih deležev.
Srg 11882/94
Rg-546
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba TEHOVNIK, proizvodnja, trgovina, storitve, Brezje 101, Dobrova pri
Ljubljani, reg. št. vl. 1/11683/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.

Srg 07660/94
Rg-547
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
VERDE, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Polje c. XX/16, reg. št. vl.
1/12255/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Andrej Boštjančič, Polje c. XX/14, Ljubljana in Robi Crček, Polje
c. XXVI/3f, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Andreja Boštjančiča in Robija Crčka.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 1995
Srg 19075/94
Rg-548
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba MEGAPLAN, poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, c.
XVII/19, reg. št. vl. 1/23039/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Slak Slavko, Škofljica,
Vrečarjeva 61 in Glavaš Darja, Reboljeva 1,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja v enakih deležih.
Srg 19686/94
Rg-549
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 19687/94
Rg-550
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba SINUS inženiring, Belačeva 7,
Ljubljana Šentvid, reg. št. vl. 1/06162/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Kristina Polajnar, Belačeva 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1.000 SIT in Bogomir Polajnar, Belačeva 7, z ustanovitvenim kapitalom 1.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Kristino Polajnar in Bogomira Polajnarja.
Srg 19688/94
Rg-551
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba AREA, arhitektura ingenering,
designe, Cankarjevo nabrežje 7, Ljubljana, reg. št. vl. 1/06339/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Greta Radojković,
Cankarjevo nabrežje 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 4.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
4.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Greto Radojković.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 1996
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MARIBOR
Srg 4177/94
Rg-467
Družba ECM, trgovina, d.o.o., Maribor, Pekrska 6, reg. št. vl. 1/5394-00, katere ustanovitelj je Ekonomski center,
p.o., Maribor, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Ekonomski
center, p.o., Maribor.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 1995
Srg 4380/94
Rg-468
Družba HERMA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Hoče, Bohova 12a, reg.
št. vl. 1/3353-00, katere ustanovitelji so Janez Frešer, Maribor, Gregorčeva ulica 25,
Boris Domadenik, Maribor, Jurančičeva ulica 25 in Bojan Dolenc, Hoče, Bohova 12a,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Janez Frešer, Maribor, Gregorčeva ulica 25, Boris
Domadenik, Maribor, Jurančičeva ulica 25
in Bojan Dolenc, Hoče, Bohova 12a.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 1995
Srg 6348/94
Rg-469
Družba MLADIKA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Brezula
54/a, Rače, reg. št. vl. 1/4951-00, katere
ustanoviteljica je Danica Mlakar, Brezula
54a, Rače, po sklepu ustanoviteljice družbe
z dne 25. 12. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Danica
Mlakar, Brezula 54, Rače.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 1995
Srg 862/95
Rg-470
Družba SLIMATRG, trgovsko podjetje, d.o.o., reg. št. vl. 1/6168-00, katere ustanovitelja sta Leber Silvester in Leber Magdalena, oba Orehova vas 31a, Orehova vas,
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 18. 7.
1995, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Leber Silvester in Leber Magdalena, oba Orehova
vas 31a, Orehova vas.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
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Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 4. 1996

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Marija Renčelj, Ul. Milke Volk 49, Maribor.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 8. 1995

Srg 3194/94
Rg-557
Družba INTERCESSIO – podjetje za
promet z nepremičninami, trgovino in
storitve, d.o.o., Krekova ulica 18, Maribor, reg. št. vl. 1/4732-00, katere ustanovitelji so Marcel Rezar, V fzavoju 48, Maribor,
Vladimir Rudl, Borova vas 7, Maribor in
Ljubomir Lukič, Jurčičeva 5, Slovenska Bistrica, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
3. 6. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Marcel Rezar, V fzavoju 48, Maribor, Vladimir Rudl,
Borova vas 7, Maribor in Ljubomir Lukič,
Jurčičeva 5, Slovenska Bistrica.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 1995
Srg 94/1080
Rg-558
Družba JURAVEL, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Maribor, Za tremi
ribniki 6, reg. št. vl. 1/6544-00, katere ustanovitelj je Urbanek Jurij, po sklepu ustanovitelja z dne 22. 4. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Urbanek Jurij, Maribor, Za tremi ribniki 6.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 1994
Srg 5384/94
Rg-559
Družba GARTNER, podjetje za turizem, šport in rekreacijo, storitve in trgovino, export-import, d.o.o., Maribor, Ul.
heroja Šlandra 9, reg. št. vl. 1/6216-00,
katere ustanovitelj je Filip Gartner, Maribor, Ul. heroja Šlandra 9, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Filip Gartner, Maribor, Ul. heroja Šlandra 9.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 1995
Srg 4902/94
Rg-560
Družba GRADBENI BIRO MARIJA,
gradbene storitve, d.o.o., Ulica Milke
Volk 49, Maribor, reg. št. vl. 1/4622-00,
katere ustanoviteljica je Marija Renčelj, Ul.
Milke Volk 49, Maribor, po sklepu ustanoviteljice družbe z dne 20. 12. 1994, preneha
po skrajšanem postopku.

Rg-562
Družba TIMOTY, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Bezoviška 12, Maribor, reg. št. vl. 1/6247-00, katere ustanovitelj je Hraš Zlatko, Bazoviška 12, Maribor,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 13. 3.
1995, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Hraš Zlatko,
Bazoviška 12, Maribor.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 7. 1995
Srg 2796/94
Rg-563
Družba Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino JAMAX, d.o.o., Maribor,
Goce Delčeva 34, reg. št. vl. 1/7433-00,
katere ustanovitelja sta Jasmina Križ in Radivoj Križ, oba Maribor, Goce Delčeva 34,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Jasmina
Križ in Radivoj Križ, oba Maribor, Goce
Delčeva 34.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 1995
Srg 414/95
Rg-564
Družba JORDAN & PREVOZ, podjetje za storitve, d.o.o., Poljčane, Bistriška c.
42, reg. št. vl. 1/4165-00, katere ustanovitelj je Jordanov Miroslav, Poljčane, Bistriška c. 42, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Jordanov Miroslav, Poljčane, Bistriška c. 42.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 8. 1995
Srg 862/95
Rg-565
Družba SLIMATRG, trgovsko podjetje, d.o.o., reg. št. vl. 1/6168-00, katere ustanovitelja sta Leber Silvester in Leber Magdalena, oba Orehova vas 31a, Orehova vas,
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 18. 7.
1995, preneha po skrajšanem postopku.
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Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Leber Stanislav in Leber Magdalena, oba Orehova
vas 31a, Orehova vas.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 4. 1996

Srg 69/96
Rg-34269
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
Družba ARCHEI, izvoz, uvoz, arhitektura in svetovanje Novo mesto, d.o.o., Šegova ulica 60, Novo mesto, vpisana na reg.
vl. št. 1-1449/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 20. 2.
1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Rajko Šarman, Šegova
60, Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelja Rajka Šarmana, Šegova 60, Novo mesto.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena zakona o
gospodarskih družbah dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 3. 1996

Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 3. 1996

NOVA GORICA
Rg-23043
Družba PEGAZ, d.o.o., izobraževanje,
raziskovanje, založništvo, XXX. divizije
13a, Nova Gorica, s sedežem XXX. divizije 13a, Nova Gorica, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/2108/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 27. 12. 1994.
Ustanovitelj je Ivan Kosovel, XXX. divizije 13a, Nova Gorica, ki prevzema obveznost plačila 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
ustanovitelja 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 sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 12. 1994

NOVO MESTO
Srg 94/02865
Rg-33455
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02865 z dne 21. 2. 1996,
pod št. vložka 1/03538/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5822769
Firma: JUPIT, proizvodno trgovsko
podjetje Metlika, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Metlika, Naselje Staneta Rozmana 4
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Jambrošić Ljubica, izstopila 3. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 3. 5. 1993 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Jambrošić Jožica, Naselje Staneta Rozmana 4, Metlika.

PTUJ
Srg 6293/94
Rg-15552
Družba ELEKTROAVTOMATIKA,
inženiring, servis, trgovina, d.o.o., Čučkova 5, Kidričevo, reg. št. vl. 1/6879-00,
katere ustanovitelj je Anton Orter, Čučkova
5, Kidričevo, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 23. 12. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Anton Orter,
Čučkova 5, Kidričevo.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 5. 1995

SLOVENJ GRADEC
Srg 6291/94
Rg-552
Družba VONA, kovinostrugarstvo,
d.o.o., Legen 122, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, reg. št. vl. 1/6611-00, katere edini
družbenik je Bernard Vornšek, po sklepu
družbenika z dne 29. 12. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Bernard
Vornšek iz Legna 122, Šmartno pri Slovenj
Gradcu.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v

Srg 66/95
Rg-553
Družba KARAM, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Muta, Trubarjeva 11, reg. št. vl. 1/5568-00, katere
edina družbenica je Ramšak Katica, po sklepu družbenice z dne 28. 3. 1995, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Ramšak Katica iz Mute, Trubarjeva 11.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 4. 1996
Srg 6181/94
Rg-554
Družba INAX, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Kozji vrh
22, Radlje ob Dravi, reg. št. vl. 1/5822-00,
katere edina družbenica je Jasmina Flis, po
sklepu družbenice z dne 28. 12. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Jasmina Flis
iz Radelj ob Dravi, Kozji vrh 22.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 4. 1996
Srg 3667/94
Rg-555
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 3667/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku z dne 2. 4. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/7977-00, vpiše izbris družbe VIGOR, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., s sedežem Slovenj Gradec, Celjska
c. 52, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Igor Panjek
iz Slovenj Gradca, Celjska cesta 52.
Srg 42/96
Rg-556
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 42/96, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 2. 4. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2953-00, vpiše izbris družbe
B & F, podjetje za trgovino in gostinstvo,
d.o.o., s sedežem v Slovenj Gradcu, Celjska 50, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Žarko
Bogunovič iz Slovenj Gradca, Celjska
c. 38.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-02/96
Ob-1277
1. Statut sindikata – pravilnik Sindikata
Gorenjska predilnica Škofja Loka, KNSS
Neodvisnost, ki so ga člani sindikata podjetja sprejeli na ustanovnem zboru sindikata, dne 12. 4. 1996, je v hrambi pri Upravni
enoti Škofja Loka.
Pravilnik je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 62.
Št. 145-2/96
Ob-1278
1. Veljavni pravilnik Sindikata organizacije KNSS Neodvisnost Beti Trikotažne
tkanine, d.o.o., Metlika, Tovarniška 2, ki
je bil dne 13. 3. 1996 sprejet na ustanovnem
zboru, se sprejme v hrambo pri Upravni
enoti Metlika.
2. Pravila sindikatov so vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zap.
št. 18/86.
Št. 02-2/96-8
Ob-1279
Upravna enota Šentjur pri Celju, Mestni
trg 10, Šentjur, z dnem izdaje te odločbe sprejme v hrambo statut z dne 31. 1. 1996, vpisan v
evidenco sindikatov pod zap. št. 2/96, z naslovom: pravila Sindikata kovinske in elektroindustrije družbe Pletivat Šentjur.
Pravila so bila sprejeta v hrambo 4. 4.
1996.
Hrambo je zahteval Josipovič Milutin.
Št. 127-5/95
Ob-1280
Veljavna pravila Sindikata družbe Gorjanci Tovorni promet, Vavta vas 36, Straža, ki so bila dne 28. 3. 1996, sprejeta na
članskem sestanku, se sprejmejo v hrambo
pri Upravni enoti Novo mesto.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 134.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče postopek, da se razglasijo za mrtve osebe, ki
so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem življenju, naj to javijo sodniku in začasnemu skrbniku oziroma predlagatelju
v roku treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
N 107/95
R-62
Anna Amalia Ernestina Frings, roj. Faninger, roj. 23. 4. 1898 v Celovcu, nazadnje
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stanujoča Celje, Glavni trg 8, je pogrešana
(na predlog Willija Fringsa, zastopanega po
pooblaščencu Jezernik Aleksandru, stan.
Celje, Vrunčeva 10).
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 3. 1996

Po poteku tega roka bo sodišče zapuščinsko obravnavo nadaljevalo na podlagi izjav
postavljenega skrbnika in podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 1995

N 11/96-5
R-59
Franc Lovenjak, roj. 8. 1. 1912 v Poznanovcih, sin Franca in Frančiške iz Poznanovec, je pogrešan od leta 1930 (na predlog
Marije Lovenjak iz Poznanovec 18).
Skrbnica je Olga Sever iz Brezovec št.
41/i.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 4. 1996

Oklici dedičem
D 225/95
R-49
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Grbec Janezu, roj. 15. 2. 1914,
upokojencu, drž. RS, nazadnje stanujočem
Kot pri Ribnici 31, umrlem 29. 8. 1995 v
Kočevju.
Zaenkrat sodišču v tem zapuščinskem
postopku ni uspelo dobiti nobenega podatka o tem, ali je zapustnik zapustil kaj sorodnikov, ki bi prišli v poštev za dedovanje na podlagi zakona po njem. Zato sodišče s tem oklicem poziva vse, ki menijo,
da imajo kakršnokoli pravico do zapuščine
pok. Grbec Janeza, da se v roku enega leta
od objave tega oklica v Uradnem listu RS
in na sodni deski tuk. sodišča, oglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo
zaključilo v skladu z zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 13. 2. 1996
I D 83/95-9
R-60
Anton Cigoj, sin Jožefa, upokojenec, roj.
12. 8. 1911, nazadnje stanujoč v Ljubljani,
Kvedrova ul. 15, drž. Republike Slovenije,
je dne 17. 10. 1994 umrl v Kranju in zapustil oporoko.
Na podlagi določila 206. člena zakona o
dedovanju sodišče poziva Cigoj Cirila in
Cigoj Bosiljko, kakor tudi vse druge, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po pokojni, da se v roku enega
leta po objavi tega oklica priglasijo kot dediči pri tem sodišču.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
zaključilo postopek na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 1996
I D 663/94-11
R-17
V zapuščinski zadevi po Frančišku Hribarju, roj. 29. 10. 1914, umrlem 7. 4. 1994,
nazadnje stanujočem v Ljubljani, Kekčeva
ul. 5, drž. Republike Slovenije, pozivamo
njegova vnuka Klemna Hribarja in Matjaža
Hribarja, stanujoča neznano kje v Nemčiji,
da se priglasita sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Dražbeni oklici
Ig 75/94
R-63
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika
Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, zoper dolžnika Vineta Turist, Trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o., Izlake 76, Izlake,
zaradi izterjave 3,260.393,40 SIT, v skladu
z določilom 136. člena ZIP odredilo
drugo prodajo
na javni dražbi
dne 7. 5. 1996 ob 11. uri, v sobi št. 25
Okrajnega sodišča v Trbovljah.
1. Predmet prodaje na javni dražbi je nepremičnina, vpisana pri z. k. telesu II, kar
predstavlja stanovanjsko hišo, hlev, garažo
z delavnico, vse s pripadajočim zemljiščem
in kozolec na parc. št. 395 vl. št. 355 k. o.
Izlake.
2. Vrednost nepremičnine je ugotovljena s sklepom opr. št. Ig 75/94 z dne 21. 3.
1995 in znaša 18,019.484 SIT.
Sodišče na predlog stranke, ki mora biti
vložen najpozneje osem dni pred prodajnim
narokom, na prodajnem naroku z odredbo
ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če
stranka izkaže za verjetno, da se je ta vrednost, od prejšnje ugotovitve vrednosti do
dneva prodaje, precej spremenila. Stranka,
ki bi predlagala, da se ponovno ugotovi
vrednost nepremičnine, naj predlogu priloži
novo cenilno mnenje – cenitev izvedenca
cenilca.
3. Izklicna cena nepremičnine znaša
18,019.484 SIT. Na drugi javni dražbi se
lahko nepremičnina proda pod to vrednostjo, vendar ne manj kot dve tretjini, kar znaša 12,012.898 SIT.
4. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki bo v 30 dneh od domika
na dražbi plačal celotno kupnino na ŽR tega
sodišča, št. 50100-697-40024 (redni pologi).
Če kupec v danem roku ne bo položil
kupnine, izreče sodišče s sklepom prodajo
za neveljavno in določi novo prodajo. Iz
položene varščine se poravnajo stroški z novo prodajo in nadomesti razlika med ceno,
doseženo na prejšnji in novi prodaji. Kupec
naj predloži dokazilo o plačilu (fotokopijo
položnice) Okrajnemu sodišču v Trbovljah,
pod opr. št. Ig 75/94.
5. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani RS in pravne osebe, ki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra. Varščina znaša eno desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine, to je 1,801.948,40
SIT. Vsak ponudnik mora pol ure pred pričetkom dražbe položiti varščino v znesku
1,801.948,40 SIT sodišču v sobi št. 15.
Varščine je oproščen upnik. Ponudniki, katerih ponudba ni bila sprejeta, dobijo varščino
nazaj takoj po koncu javne dražbe.
Zoper to odredbo ni pritožbe.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 29. 3. 1996
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Stečajni postopki
in likvidacije
St 4/96
S-137
To sodišče je izdalo sklep opr. št. St 4/96
z dne 19. 4. 1996, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Vitik, Tovarna izvijačev, d.o.o., Kobarid, Goriška cesta 5/a.
Stečajni upravitelj je Ivo Čibej iz Ajdovščine, Vojkova 1.
Upniki naj z vlogo z dokazili v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica. Prijava mora biti pisna in
vsebovati firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče ali bivališče upnika, pravno podlago in znesek terjatve, številko žiro računa ali drugega računa upnika,
če ga ima. Prijava mora biti kolkovana s
sodnimi koleki v vrednosti 200 točk po zakonu o sodnih taksah.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 3. 9.
1996 ob 8.30, v sobi št. 310/III tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 19. 4. 1996.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 4. 1996
St 27/95
S-138
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus
upniških terjatev v stečajni zadevi Sinpro,
d.o.o., Maribor – v stečaju, dne 20. 5. 1996
ob 9. uri, v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 1996
St 11/95
S-139
To sodišče objavlja v stečajni zadevi opr.
št. St 11/95, nad stečajnim dolžnikom SGP
Kograd Dravograd – Gradbeno podjetje
Stavbenik Prevalje, d.o.o. – v stečaju, Trg
31, Prevalje, drugi narok za preizkus terjatev, dne 12. 6. 1996 ob 9. uri, v sobi št. 28
tega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 4. 1996
St 21/95
S-131
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Tovarna volnenih odej, p.o.,
Škofja vas, ki se vodi pod opr. št. St 21/91,
obvešča upnike, da bo II. narok za preizkus
terjatev 16. maja 1996 ob 13.30, v sobi št.
106/I.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 4. 1996
St 25/95
S-132
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v zadevi Adriacommerce
S.ag. ex. d.o.o., Koper, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in posredništvo, Koper, Pristaniška ulica 8, ki bo 17. 5. 1996
ob 12. uri, v sobi št. 135.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na sodišču v sobi št.
208/II, med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek, od 8. do 12. ure in v sredo
tudi od 14. do 16. ure.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 4. 1996
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St 43/95
S-133
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Oferta, d.o.o., Maribor – v stečaju, Maribor,
dne 13. 5. 1996 ob 12. uri, v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 1996
St 5/96
S-134
To sodišče je dne 16. 4. 1996 izdalo sklep opr. št. St 5/96, da se začne stečajni
postopek zoper Ciciban International, izvozno-uvozno podjetje, d.o.o., Miren, Miren 129.
Stečajni upravitelj je Ivo Čibej, Vojkova
1, Ajdovščina.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica. Vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodne koleke v vrednosti 200 točk.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
2. 9. 1996 ob 9. uri, v sobi št. 108/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16. 4. 1996.
St 12/95
S-135
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Kovin, družba za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Ajdovščina – v stečaju, izven naroka dne
15. 4. 1996 sklenilo:
drugi narok za preizkus terjatev se določi na dan 15. 5. 1996 ob 9. uri, v razpravni
dvorani št. 110/I naslovnega sodišča.
Sodišče poziva vse upnike, ki so pravočasno prijavili svoje terjatve, da se naroka
udeležijo.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 4. 1996
St 2/96-21
S-136
To sodišče je v senatu pod predsedstvom
sodnika Janka Bilbana, ob sodelovanju članov senata sodnice Brigite Porenta in sodnika Mitje Kozamernika, v stečajni zadevi nad
dolžnikom Daš-Dobiš, posredniško podjetje Kranj, d.o.o., Kranj, Janka Puclja 9, na
seji senata dne 17. 4. 1996 sklenilo:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom se
zaključi.
2. Narok za preizkus terjatev, razpisan
za dne 7. 5. 1996 ob 9. uri, soba 12 na tem
sodišču, se prekliče.
3. Premoženje stečajnega dolžnika se bo
uporabilo v skladu z določbami 5. točke
99. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93).
4. Sklep se objavi v Uradnem listu RS in
na oglasni deski tega sodišča.
5. Po pravnomočnosti tega sklepa se zaključek stečajnega postopka vpiše v sodni
register.
6. Zoper ta sklep lahko upniki stečajnega dolžnika vložijo pritožbo v roku 15 dni
po objavi sklepa v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 4. 1996
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-265
AR-HOLDING, Gornja Radgona,
d.o.o., Ljutomerska 29, Gornja Radgona,
podaljšuje javni poziv upravičencem do interne razdelitve in notranjega odkupa delnic
podjetja.
Javni poziv je bil prvič objavljen v dnevniku Večer in Uradnem listu RS, št. 2/96 z
dne 19. I. 1996, ter na oglasnih deskah podjetja.
Javni poziv za predložitev lastninskih certifikatov, potrdil in gotovine za vpis delnic
interne razdelitve in notranjega odkupa, se
ponovno podaljša do 15. 6. 1996.
Dodatne informacije na tel. 069/61-511,
Marjana Žnidarič.
AR-HOLDING, d.o.o.,
Gornja Radgona
La-266
ARAVTO, Gornja Radgona, d.o.o.,
Ljutomerska 29, Gornja Radgona, podaljšuje javni poziv upravičencem do interne razdelitve in notranjega odkupa delnic podjetja.
Javni poziv je bil prvič objavljen v dnevniku Večer in Uradnem listu RS, št. 2/96 z dne
19. I. 1996, ter na oglasnih deskah podjetja.
Javni poziv za predložitev lastninskih certifikatov, potrdil in gotovine za vpis delnic
interne razdelitve in notranjega odkupa, se
ponovno podaljša do 15. 6. 1996.
Dodatne informacije na tel. 069/61-651,
Jasna Vinčec.
ARAVTO, d.o.o.,
Gornja Radgona
La-264
ARCONT, Gornja Radgona, d.o.o.,
Ljutomerska 29, Gornja Radgona, podaljšuje javni poziv upravičencem do interne razdelitve in notranjega odkupa delnic podjetja.
Javni poziv je bil prvič objavljen v dnevniku Večer in Uradnem listu RS, št. 2/96 z
dne 19. I. 1996 ter na oglasnih deskah podjetja.
Javni poziv za predložitev lastninskih certifikatov, potrdil in gotovine za vpis delnic
interne razdelitve in notranjega odkupa, se
ponovno podaljša do 15. 6. 1996.
Dodatne informacije na tel. 069/61-511,
Marjana Žnidarič.
ARCONT, d.o.o.,
Gornja Radgona
Št. 96
La-256
Ilirija, p.o., trgovsko in gostinsko podjetje, Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 28,
v zvezi s programom lastninskega preoblikovanja podjetja podaljšuje javni poziv upravičencem do interne razdelitve in notranjega
odkupa delnic, ki je bil prvič objavljen v
Uradnem listu RS, št. 72/95 z dne 15. XII.
1995, v dnevniku Delo dne 12. 12. 1995 in
na oglasni deski podjetja.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov, potrdil za neizplačane plače in vpla-
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čilo denarnih sredstev se podaljša do vključno 31. 5. 1996.
Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja in tem pozivom lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan med 10.30 in 14. uro, pri Jožici Grilj, po
tel. 067/42-041.
Ilirija, p.o., trgovsko in gostinsko
podjetje, Ilirska Bistrica

Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
pri Krašovec Sonji osebno ali po tel.
063/31-757.
Aero, d.o.o., Celje

dni od objave v Uradnem listu RS in v dnevniku Delo, prijavijo svoje sodelovanje pri interni razdelitvi oziroma pri notranjem odkupu, in
sicer na upravi podjetja v Celju, Kosova ulica
11, vsak delovnik med 10. in 12. uro.
Upravičenci bodo lahko gotovinska vplačila za deleže notranjega odkupa vplačevali
na
privatizacijski
(pod)račun
št.
50700-698-86447, z nazivom Vulkanizacija
Celje, d.o.o., Celje, Kosova ul. 11 – privatizacija, odprt v Celju.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju med 8. in 12. uro, po
tel. 443-131 ali 443-031, pri Kuzman Viliju.
Vulkanizacija Celje, d.o.o.

La-257
Celjski sejem, d.o.o., Dečkova 1, Celje,
podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposleni, upokojenci, bivši zaposleni) pri notranjem odkupu delnic. Javni poziv je bil objavljen v dnevniku Večer, 26. 2. 1996, v Uradnem listu RS, št. 12/96 z dne 29. II. 1996 in
na oglasni deski podjetja.
Javni poziv za vpis delnic se podaljša do
20. 5. 1996. Vse dodatne informacije dobite
na sedežu podjetja, tel. 063/433-214.
Celjski sejem, d.o.o., Celje
Št. 83/96
La-258
Podjetje Jelen, p.o., Stari trg 41, Slovenske Konjice, objavlja, da podaljšuje rok
za sodelovanje pri interni razdelitvi in notranjem odkupu.
Javni poziv za predložitev certifikatov
in gotovinskega vplačila na poseben privatizacijski podračun se podaljšuje do 15. 6.
1996.
Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 73/95 z dne 22. XII. 1995 in v
dnevnem časopisu Večer dne 15. 12. 1995,
ter na oglasni deski podjetja.
Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičenci
po tel. 063/753-810.
Jelen, gostinstvo-hotelirstvo, p.o.,
Slovenske Konjice
Št. 04/0406
La-259
DP Servisinvest, Servis investicijske
opreme, p.o., Maribor, Pobreška c. 20, Maribor, ponavlja javni poziv upravičencem k
interni razdelitvi in notranjem odkupu.
Podjetje ponovno poziva vse upravičence, da do 6. 5. 1996 vpišejo lastniške certifikate in potrdila za manj izplačane plače.
Javni poziv je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 74-77 z dne 30. XII. 1995 in
dnevniku Delo, 28. 12. 1995 in hkrati tudi na
oglasni deski v podjetju.
Vse dodatne informacije dobite po tel.
062/38-621.
Servisinvest, p.o., Maribor
La-260
Podjetje Aero, d.o.o., Celje, obvešča
upravičence za sodelovanje pri vpisu in vplačilu delnic iz programa interne razdelitve in
notranjega odkupa, da je rok za vplačilo delnic s potrdili za premalo izplačane neto plače, podaljšan do 10. 5. 1996.
Zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci, ki so upravičeni z zadolžnicami za neizplačani del neto plač, vpisati in vplačati delnice v skladu s programom lastninskega
preoblikovanja, se pozivajo, da izvršijo vpis
in vplačilo delnic v času od 26. 4. 1996 do
10. 5. 1996 od 10. do 12. ure na sedežu
podjetja.
Vpisno mesto je sejna soba Marketinga,
Ipavčeva ul. 20.

Št. 4258
La-261
Cestno podjetje Maribor, p.o., Iztokova ulica 30, Maribor, objavlja podaljšanje
roka za zbiranje certifikatov in potrdil v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Rok se podaljša do 30. 7. 1996.
Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 73/95 z dne 22. XII. 1995, v
časopisu Večer dne 22. 12. 1995 ter na oglasnih deskah podjetja, prvo podaljšanje roka
pa v Uradnem listu RS, št. 4/96 z dne 26. I.
1996, v dnevniku Večer dne 23. 1. 1996 in
na oglasnih deskah podjetja, drugo podaljšanje objavljeno v Uradnem listu RS, št. 11/96
z dne 23. II. 1996, v časopisu Večer dne
23. 2. 1996 ter na oglasnih deskah podjetja,
tretje podaljšanje objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 17/96 z dne 29. III. 1996, v dnevniku
Večer dne 23. 3. 1996 in na oglasnih deskah
podjetja.
Vse dodatne informacije so na razpolago
v dopoldanskem času po tel. 062/101-161 ali
osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba
je Marjana Žinkovič, dipl. ek.
Cestno podjetje Maribor, p.o.
La-262
1. Program lastninskega preoblikovanja
podjetja Vulkanizacija Celje, Kosova ulica
11, je na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje
in
privatizacijo
z
odločbo
št.
LP 01147/1996-BJ z dne 3. 2. 1996.
2. Firma: Vulkanizacija Celje, d.o.o.
3. Sedež: Celje, Kosova ulica 11.
4. Matična številka: 5071623.
5. Pretežna dejavnost podjetja je: izdelovanje proizvodov iz gume.
Podjetje je vpisano pri Okrožnem sodišču
v Celju, št. reg. vl. 1-43-00 Celje.
6. Organiziranost: družba z omejeno odgovornostjo v družbeni lasti.
7. Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovanega podjetja:
– Pokojninski sklad – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa – 40%.
8. Način in kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos deležev na sklade: pokojninski –
10%, odškodninski – 10% in Sklad RS za
razvoj – 20%;
– interna razdelitev deležev – 20% družbenega kapitala; v primeru, če ostane del deležev nerazdeljen, se opravi interni razpis za
ožje družinske člane zaposlenih;
– notranji odkup – 40% družbenega kapitala, s presežki lastninskih certifikatov in z
gotovino v skladu s programom notranjega
odkupa.
9. Javni poziv
Podjetje s to objavo poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce podjetja in družinske člane zaposlenih), ki bodo sodelovali pri interni razdelitvi
in pri notranjem odkupu, da lahko v roku 30

Št. 12/96
La-263
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju in 16. člena uredbe o
pripravi programa lastninskega preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja, objavlja podjetje INO
Brežice, Industrijska oprema, p.o., program
lastninskega preoblikovanja.
Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo
z
odločbo
št.
LP
01477/1996-GV z dne 1. 4. 1996, INO Brežice, Industrijska oprema, p.o., Krška vas
34b.
1. Splošni podatki
1.1. Firma in sedež podjetja: INO Brežice, Industrijska oprema, p.o., Krška vas
34b, Krška vas. Podjetje je vpisano v sodni
register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču
v Novem mestu, enota Novo mesto, pod št.
Srg 494/89 in št. reg. vložka 1-829/00 z dne
19. 4. 1990.
1.2. Matična številka podjetja: 5005558.
1.3. Glavna dejavnost podjetja:
– proizvodnja kmetijskih strojev, proizvodnja drugih strojev in naprav, popravilo
in vzdrževanje kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav, proizvodnja delov in pribora
za motorna vozila, prevozi blaga v cestnem
prometu, izdelava, projektiranje strojev in
elektrotehnične dokumentacije za kmetijske
izdelke, inženiring usluge za kmetijsko dejavnost, trgovina na drobno in debelo s kmetijskim in gozdarskim blagom;
– zunanjetrgovinska dejavnost: izvoz proizvodov lastne proizvodnje in storitev, uvoz
surovin, repromateriala in opreme, potrebnih
za lastno proizvodnjo.
1.4. Pravna organiziranost: podjetje INO
Brežice je organizirano kot 100% družbeno
podjetje p.o.
2. Predvidena lastniška struktura osnovnega kapitala po končanem lastninskem
preoblikovanju:
– 10% osnovnega kapitala na Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 10% osnovnega kapitala na Slovenski
odškodninski sklad,
– 20% osnovnega kapitala na Sklad RS
za razvoj,
– 20% osnovnega kapitala za interno razdelitev,
– 40% osnovnega kapitala za notranji odkup.
3. Predvideni način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja družbenega kapitala:
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– 40% prenos navadnih deležev na sklade,
– 20% interna razdelitev deležev,
– 40% notranji odkup deležev.
4. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju osebno na sedežu podjetja ali po tel. 0608/61-092, vsak delovnik
med 7. in 14. uro. Kontaktna oseba je Suša
Kamilo.
INO Brežice, Industrijska oprema, p.o.,
Krška vas
La-247
Skladno z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjetje SŽ
Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, p.o.,
na podlagi programa o lastninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je z odločbo št. LP
01015/1996-MB, z dne 13. 3. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: SŽ Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, p.o.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 113/00.
2. Matična številka: 5143004.
3. Dejavnost: 050201.
Osnovna dejavnost podjetja so pripravljalna dela na gradbiščih, gradnja objektov in
delov objektov, instalacije pri gradnjah, zaključna gradbena dela, dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev, vzdrževanje in popravila
motornih vozil, trgovina na debelo, cestni
tovorni promet, projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje ima 20,18% družbene lastnine in
79,82% deleža podjetja Slovenske železnice
Ljubljana, p.o., Ljubljana.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovane družbe:
– Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 2,018%,
– Odškodninski sklad – 2,018%,
– Sklad RS za razvoj – 4,036%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – (največ) 4,036%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – (največ) 8,072%,
– delnice podjetja Slovenske železnice
Ljubljana, p.o. – 79,820%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade – 40%
družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev delnic
SŽ Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, p.o., poziva upravičence (vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da lahko v roku 30 dni po objavi tega
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oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v dnevnem časopisu Delo ter na oglasni deski podjetja (s tem, da rok začne teči z dnem zadnje
objave), zamenjajo lastniške certifikate za začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo
pri interni razdelitvi delnic.
Rok za predložitev certifikatov zaposlenih v sistemu Slovenskih železnic pa 15 dni
po objavi poziva v glasilu Nova proga.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, bo z objavo internega razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis delnic s
strani ožjih družinskih članov, zaposlenih v
podjetju SŽ Železniško gradbeno podjetje in
ožjih družinskih članov, zaposlenih v sistemu Slovenskih železnic.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad RS
za razvoj v skladu z zakonom.
V primeru preplačila samih upravičencev,
bo podjetje skladno z zakonom upoštevalo
kriterij proporcionalnosti za vsakega upravičenca in viške certifikatov preneslo v notranji odkup delnic.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem
v okviru interne razdelitve, so navadne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje SŽ Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana, p.o., poziva upravičence, vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja in delavce, zaposlene v sistemu
Slovenskih železnic, da lahko sodelujejo pri
notranjem odkupu delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic v
višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopijo k programu in pravilom notranjega
odkupa.
Upravičenci bodo delnice notranjega odkupa lahko vplačevali s presežnimi certifikati in denarnimi vplačili.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa,
razen v primeru dedovanja in imajo enake
lastnosti kot delnice, ki jih določa tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij
(Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94
in 68/94).
8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz
programa notranjega odkupa, bodo upravičenci lahko vplačevali pri Mahovlič, na sedežu podjetja vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure. Gotovinsko
vplačane delnice se vplačajo na poseben privatizacijski podračun z navedbo “plačilo
kupnine za delnice podjetja v notranjem odkupu”, št. 50103-698-000-0025690.
Pravila notranjega odkupa in osnutek statuta bo na vpogled na sedežu podjetja.
9. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 11. ure, pri Leštan, in sicer po

tel. 061/1313-144, int. 46-50, ali osebno na
sedežu podjetja.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana, p.o.
Št. 700
La-253
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, podjetje Tekstilna tovarna Okroglica, p.o., Volčja Draga, s
sedežem Dombrava 1, Volčja Draga, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja, ki je bil odobren s strani Agencije RS
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljubljana, z odločbo št. LP 01302/1996-NGT z dne
27. 3. 1996.
1. Firma podjetja: Tekstilna tovarna
Okroglica, p.o., Volčja Draga.
2. Sedež podjetja: Dombrava 1, Volčja
Draga.
3. Matična številka podjetja: 5033837.
4. Najpomembnejše dejavnosti podjetja:
oplemenitenje in konfekcioniranje nabavljenih, v podjetju izdelanih tujih vsakovrstnih
tkanin, pletenin, krzna, usnja, plastičnih mas
in drugih podobnih materialov, uslužnostno
konfekcioniranje, trgovina z neživilskimi proizvodi na drobno.
5. Pravna oblika organiziranosti: podjetje
je organizirano kot družbeno podjetje s polno
odgovornostjo.
Podjetje je vpisano v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vl. št.
1-92-00 Nova Gorica.
6. Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci interne razdelitve 20%,
– upravičenci notranjega odkupa 40%.
7. Opis načinov preoblikovanja oziroma
kombinacij načinov lastninskega preoblikovanja:
1. prenos delnic na sklade – 40% družbenega kapitala,
2. interna razdelitev – 20% družbenega
kapitala.
Delnice oznake B so navadne delnice, glasijo na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem. Upravičenci do interne razdelitve so vsi, ki so našteti v zakonu (zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci podjetja). Podjetje upravičence s to objavo poziva, da predložijo lastninske certifikate in presežna potrdila (potrdila
za neizplačani del neto OD) najkasneje v
roku 30 dni od objave v Uradnem listu RS in
časopisu Slovenec.
V primeru, če bo vrednost tako zbranih
lastninskih certifikatov in potrdil manjša od
20% družbenega kapitala, bo podjetje opravilo interni razpis za ožje družinske člane
zaposlenih (drugi krog), ki bo trajal 14 dni po
objavi na oglasni deski. Preostanek delnic, ki
ne bo razdeljen niti na ta način, bo podjetje
preneslo v Sklad RS za razvoj v skladu z
zakonom.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, lahko upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, presežne last-
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ninske certifikate, zaposleni pa tudi presežna
potrdila uporabijo za kupnino za delnice v
programu notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov oziroma potrdil uporabi
proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
3. Notranji odkup delnic – 40% vrednosti
družbenega kapitala. Upravičenci do notranjega odkupa delnic podjetja so zaposleni,
bivši zaposleni in upokojeni delavci podjetja.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko
upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket
delnic, postanejo udeleženci notranjega odkupa.
Podjetje bo v okviru preoblikovanja z notranjim odkupom najprej preneslo na Sklad
RS za razvoj celotno vrednost družbenega
kapitala, namenjenega za notranji odkup.
Prvi paket delnic bodo upravičenci vplačali:
– z zamenjavo presežnih lastniških certifikatov interne razdelitve,
– z denarnimi vplačili,
– s presežnimi potrdili za neizplačan del
plač, po poravnavi davkov in prispevkov.
V primeru plačila delnic z gotovino se
vrednost delnic revalorizira s stopnjo rasti
maloprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva
plačila.
Podjetje si bo prizadevalo, da bodo delavci v prvem letu oziroma takoj po sprejemu
programa odkupili od sklada vse delnice namenjene za notranji odkup, le v primeru, da
enkraten odkup ne bo realiziran, se podjetje
zavezuje v naslednjih štirih letih odkupiti od
Sklada vsako leto najmanj 1/4 delnic.
Delnice bodo upravičenci odkupili z njim
pripadajočega dobička, iz plač in drugih sredstev udeležencev programa, ki jih ti vložijo v
podjetje.
Delnice se bodo vplačevale na sedežu podjetja na naslovu: Dombrava 1 v Volčji Dragi
(tajništvo), vsak delovnik od 8. do 14. ure, v
primeru plačila z gotovino pa na poseben podračun št. 52000-698-37443, ki je odprt za te
namene pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Podružnica Nova Gorica, z navedbo: “plačilo kupnine za delnice v
notranjem odkupu”, do 30. dne po objavi v
Uradnem listu RS in časopisu Slovenec.
Delnice so navadne, imenske, dajejo pravico do upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa in so neprenosljive izven programa notranjega odkupa, razen v primeru
dedovanja.
Prenosljivost delnic v okviru programa
notranjega odkupa je omenjena z zahtevo, da
ostaja najmanj 1/3 zaposlenih med udeleženci programa.
Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v
programu notranjega odkupa v zameno za
lastninske certifikate, so enake deležem interne razdelitve in so neprenosljive dve leti,
razen z dedovanjem, po preteku dveh let pa
so enake kot ostale delnice programa notranjega odkupa.
Organizacija programa notranjega odkupa bo določena s pravili notranjega odkupa.
8. Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja dobiti pri Evgenu Kete (direktor) na tel.
065/553-011, vsak dan od 8. do 10. ure.
Tekstilna tovarna Okroglica, p.o.,
Volčja Draga

Št. 01-82
La-254
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja IMP Montaža
Koper, Ulica 15. maja 21, Koper, ki ga je z
odločbo št. LPS-821/94-BJ z dne 6. 3. 1995
odobrila Agencija RS za prestrukturianje in
privatizacijo ter skladno z določili zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij, podjetje IMP Montaža Koper, p.o., objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: IMP Montaža Koper,
p.o., Ulica 15. maja 21, Koper.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, pod številko reg. vl.
1/1965/00.
2. Matična številka: 5078091.
3. Osnovna dejavnost:
– vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje
je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa – 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene
investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini do 20%
razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v časopisu Primorske novice ter na
oglasni deski podjetja, vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate in potrdila po
25.a členu (I. krog).
Če v navedenem roku ne bo vpisanih vseh
20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo
z objavo internega razpisa začel teči nov
10-dnevni rok za vpis ožjih družinskih članov
zaposlenih (II. krog). 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. V drugem krogu bo
razpis končan pred iztekom 10-dnevnega roka, če bodo pred iztekom tega roka vpisane in
vplačane vse delnice iz interne razdelitve. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasnice oziroma potrdila za vsako vplačilo. Če bo v prvem krogu vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov in potrdil
proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve, so
neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
7.2. Notranji odkup

Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v 30
dneh po objavi oglasa in poziva v časopisu
Primorske novice ter na oglasni deski podjetja, vpišejo in vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice se vplačujejo z gotovino oziroma morebitnimi presežki lastniških certifikatov in presežnih potrdil iz interne razdelitve.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni zaključen, prenosljive samo znotraj programa,
v nadaljevanju pa skladno z določili statuta
in delniškega sporazuma združenja notranjih
delničarjev. Vse delnice so navadne, imenske in dajejo poleg pravice do udeležbe pri
dobičku in stečajni masi podjetja tudi pravico do upravljanja.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa, bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali na blagajni podjetja vsak delovni dan od 7. do 15. ure,
v okviru zgoraj opredeljenih rokov. Gotovinska vplačila bodo nakazana na poseben privatizacijski podračun, ki je odprt pri Agenciji za plačilni promet, nadzor in informiranje
Koper, št. 51400-698-6478.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Cetinski Jožetu, tel. 066/321-31.
IMP Montaža Koper, p.o.
Št. 10/96
La-255
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in v skladu s 16. členom uredbe o pripravi programa preoblikovanja in izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 5/95),
podjetje Mlinostroj, p.o., Domžale, objavlja
program lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je z odločbo št. LP 01361/1996-KJ z
dne 26. 2. 1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Firma in sedež: Mlinostroj, p.o., Domžale, Podjetje za izgradnjo tehnoloških objektov in naprav, Študljanska c. 5, Domžale.
2. Matična številka: 5033942.
3. Šifra podskupine dejavnosti: 29.560.
4. Dejavnost podjetja
Pretežna dejavnost je projektiranje, proizvodnja in montaža tehnoloških in transportnih postrojenj in posamičnih naprav za sipke
materiale v prehrambeni, kemijski, farmacevtski industriji, gradbenega materiala itd.
5. Pravna oblika organiziranosti
Družba je v 100% družbeni lastnini.
6. Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa – 40%.
7. Predvideni način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene
investicijske družbe,
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– interna razdelitev delnic v višini do 20%
razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
8. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
8.1. Interna razdelitev
Mlinostroj, p.o., Domžale, poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30 dnevnem roku po objavi
tega oglasa in poziva v dnevnem časopisu ter
na oglasnih deskah podjetja, vpišejo delnice
v zameno za lastniške certifikate (I. krog).
Če v navedenem roku ne bo vpisanih vseh
20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar
bo najkasneje v 10 dneh po zaključku vpisnega roka ugotovila posebna komisija za
lastninsko preoblikovanje, bo z objavo internega razpisa najkasneje v 14 dneh začel teči
nov 15 dnevni rok za vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju (II.
krog). Če tudi v drugem roku ne bo vpisanih
in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje
preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad
RS za razvoj. Podjetje bo delnice vodilo v
dematerializirani obliki, udeležencem pa bo
izdalo začasnice oziroma potrdila za vsako
vplačilo po predhodnem sklepu organa upravljanja. Če bo v prvem krogu vpisanih in vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo presežek
certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup. Delnice, pridobljene iz interne
razdelitve, so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
8.2. Notranji odkup
Mlinostroj, p.o., Domžale, poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30 dnevnem roku po objavi
tega oglasa in poziva v dnevnem časopisu ter
na oglasnih deskah podjetja, vpišejo in vplačajo delnice. Delnice se vplačajo z gotovino
oziroma morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve ter z zahtevki
za neizplačani del plač. Delnice se odkupujejo s 50% popustom. Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem obroku, bo do dokončnega
odkupa zadržal in z njimi upravljal Sklad RS
za razvoj.
Upravičenci bodo hkrati z vpisom in vplačilom delnic podpisovali tudi pristop k programu notranjega odkupa. Delnice, pridobljene v okviru programa notranjega odkupa
so, dokler program ni zaključen, prenosljive
samo znotraj programa, v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta in delniškega sporazuma združenja notranjih delničarjev. Vse
delnice so navadne, imenske in dajejo pravico do udeležbe pri dobičku, pravico do upravljanja in sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju.
9. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa, bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali pri blagajni podjetja vsak delovni dan od 7. do 10.
ure, ali z gotovino na poseben privatizacijski
podračun št. 50120-698-000-0025594, pri
Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Podružnica Ljubljana, v okviru
zgoraj opredeljenih rokov.
10. Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja podjetja in v zvezi s tem pozivom, dobijo upravičenci vsak dan med 7. in 10. uro, na sedežu
podjetja ali po tel. 714-733, pri Miroslavu
Jerinu ali Marjeti Merkužič.
Mlinostroj, p.o., Domžale
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Razpisi delovnih mest
Ob-1269
Svet Zavoda ISH – Institutum Studionum
Humanitatis, Inštitut za humanistične študije,
Ljubljana, Beethovnova 2, razpisuje delovno
mesto
direktorja/direktorice (za dobo 2 let)
v skladu z 18. in 19. členom statuta zavoda
z ustanovitveno pogodbo in na podlagi sklepa
Sveta ISH z dne 27. 2. 1996 in z zakonom.
Direktor/direktorica zavoda je poslovodni
organ zavoda.
Poleg splošnih pogojev mora kandidat izpolnjevati še naslednje:
– visokošolska izobrazba družboslovne, humanistične, pravne ali organizacijske smeri,
– aktivno znanje dveh tujih jezikov,
– pet let delovnih izkušenj pri poslovodnih
nalogah (prednost bodo imeli/e kandidati/kandidatke z izkušnjami na raziskovalnem področju družboslovje-humanistika).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: ISH – Institutum Studiorum Humanitatis, Inštitut za humanistične študije, Beethovnova 2, Ljubljana, z oznako “Za razpis”.
ISH – Institutum Studionum
Humanitatis, Ljubljana
Št. 122-38/95
Ob-1270
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena v zvezi s 5. odstavkom 13. člena zakona o državnem tožilstvu
(Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto višjega državnega tožilca na Višjem državnem tožilstvu v Kopru;
b)
– 5 prostih mest okrožnih državnih tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v
Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v
Slovenj Gradcu;
c)
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Kopru,
– 4 prosta mesta pomočnikov okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Ljubljani,
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Novem mestu,
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Slovenj Gradcu.
II. na podlagi 72. člena zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 2 prosti mesti okrožnih državnih tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v
Murski Soboti,
– 3 prosta mesta okrožnih državnih tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v
Novem mestu.
III. na podlagi 73. člena zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v
Novi Gorici.
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Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi, in
posebne pogoje za imenovanje na mesto višjega državnega tožilca, določene v drugem
odstavku 15. člena in v 16. členu zakona o
državnem tožilstvu;
K I/b, K II/a, K III/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu;
K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi, in
posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena zakona o državnem
tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 03/44-1/96
Ob-1285
Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom
Ptuj, Potrčeva 19a, Ptuj, razpisuje delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Zdravstveni
dom Ptuj.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom
določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo
zdravstvene smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju poslovanja, organizacije in vodenja dela,
– da predloži program dela in razvoja dejavnosti javnega zavoda.
Mandatna doba direktorja traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
v roku 8 dni od dneva objave razpisa pošljite
na naslov: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj,
Potrčeva 19a, 2250 Ptuj, Svet zavoda.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj
Ob-1312
Novoles – Lignus, žagan in decimiran les,
Straža, d.o.o., objavlja razpis za zasedbo delovnega mesta
direktorja družbe Novoles – Lignus, žagan in decimiran les, Straža, d.o.o.
Od kandidatov pričakujemo, da bodo poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjevali
še naslednje pogoje:
– visoka ali višješolska izobrazba ustrezne
smeri,
– pet let delovnih izkušenj na odgovornih
delih v gospodarstvu.
Prijave in dokazila o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: Novoles – Lesna industrija Straža,
d.d. – kadrovsko-pravni sektor, Straža, Na žago 6, z oznako “Za razpis”.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po končanem razpisu.
Novoles – lesna industrija, d.d.,
Straža
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Razpisi
javnih natečajev
Popravek
Ob-1336
V javnem razpisu za nakup parnokonvekcijske peči, VVZ Domžale, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 22 z dne 19. IV. 1996
se naslednje točke spremenijo;
2. kapaciteta peči je 20 GN l/l,
5. rok za oddajo ponudb je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS,
6. odpiranje ponudb bo 9. 5. 1996.
Vse ostale določbe razpisa ostanejo iste.
VVZ Domžale
Popravek
Ob-1332
V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
gradnjo prizidka k OŠ Destrnik, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 22/96 z dne 19.
IV. 1996, Ob-1194, se rok za oddajo in odpiranje ponudb pravilno glasita:
Pisne ponudbe je potrebno oddati do
20. 5. 1996 do 12. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 21. 5. 1996
ob 9. uri.
Občina Destrnik-Trnovska vas
Obvestilo
Št. 567-01-006/96-43
Ob-1253
Na podlagi javnega razpisa za izbiro najugodnejšega ponudnika za oblikovanje mape
namenjene mladoporočencem, Ob-305, objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/96 z dne 12.
II. 1996, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve obvešča vse ponudnike, da bo
javno odpiranje ponudb
za izbiro najugodnejšega ponudnika dne
7. 5. 1996 ob 12. uri v sejni sobi Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5/IV, Ljubljana.
Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve
Ob-1254
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Kobarid, Trg svobode 2
spremembo javnega razpisa
za izbiro idejnih rešitev za izdelavo
tehnične dokumentacije
za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne
šole Simona Gregorčiča Kobarid
Spremeni se 10. točka javnega razpisa
za izbiro idejnih rešitev za izdelavo tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
19/96, in se glasi:
Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno dostaviti Upravni enoti Tolmin,
Ul. padlih borcev 1b, soba št. 3, v zapečateni ovojnici z napisom: “Rekonstrukcija in
razširitev OŠ Kobarid – ne odpiraj” do
vključno 10. maja 1996 do 13. ure.
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Javno odpiranje ponudb bo 13. maja
1996 ob 13. uri na sedežu OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, Gregorčičeva 18/a.
Občina Kobarid

Št. 110-1/96
Ob-1267C
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Sanacija vozišča
in dograditev zgornjega ustroja na
mestni ulici – Barjanska cesta;
priključna cesta na južno ljubljansko
obvoznico
Orientacijska vrednost del znaša
42,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 5. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Dragutin Stankovski, dipl. inž.
(tel. 061/485 076).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 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: Sanacija vozišča in dograditev zgornjega ustroja
na mestni ulici – Barjanska cesta; priključna cesta na južno ljubljansko obvoznico” –
D.S.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
27. 5. 1996 ob 10. 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 izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96
Ob-1267A
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Dobava etalonske baze
in software za kalibracijo izotopskih
merilnikov gostote in vlage
Orientacijska vrednost del znaša
4,200.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od 3.
5. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Lado Kavčič, inž. (tel. 061/1324 222).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 5. 1996 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Dobava
etalonske baze in software za kalibracijo izotopskih merilnikov gostote in vlage “ – V.K.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
13. 5. 1996 ob 11. 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 izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/96
Ob-1267B
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Rezkanje asfalta vozišča
na avtocestah
Orientacijska vrednost del znaša
9,900.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunajska 48,
Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od 3. 5. 1996
dalje, strokovne informacije vam posreduje Svit
Černe, dipl. inž. (tel. 061/132 22 41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 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: Rezkanje asfalta vozišča na avtocestah “ – S.Č.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
14. 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 izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96
Ob-1267Č
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Projekt sanacije mosta
čez Oplotnico v Tepanjah – desni objekt
Orientacijska vrednost del znaša 520.000
SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 5. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Aleš Berkopec, dipl. inž. (tel.
061/132 22 41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 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: Projekt
sanacije mosta čez Oplotnico v Tepanjah –
desni objekt “ – A.B.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
14. 5. 1996 ob 10. uri v prostorih DDC
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

označena: “Ne odpiraj, ponudba za opravljanje storitev pridobivanja objektov in razreševanje problematike rušencev za potrebe
gradnje AC Slivnica–Fram–BDC”.
Javno odpiranje ponudb bo 15. 5. 1996
ob 11. 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 izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

PCI vodilo,
grafična kartica 512 Kb PCI,
tipkovnica CHERRY G 83 s SLO znaki,
ohišje mini tower MA Case z napajalnikom,
disketna enota 1,44 Mb,
monitor MONO VGA 14" Philips,
mrežna kartica 3COM 16 bit COMBO,
tračna enota;
3. Novell NW upgrade iz V3.11/20 na
novejšo verzijo za 25 uporabnikov;
4. Vsa potrebna oprema za instalacijo in
pogon mreže (mrežne kartice, kabli,
HUB......) za 15 uporabnikov;
5. Osebni računalniki predvidoma 7 kom
odvisno od ponudbe največ do predvidenih
sredstev v proračunu občine za leto 1996.
Predvidoma 7x osnovna plošča 486
DX4-PCI s procesorjem,
100 Mhz + ventilator za procesor,
+ EIDE kontroler,
spomin 8 mB RAM 72 pin s par.,
trdi disk QUANTUM 1,08 Gb,
grafična kartica TRIDENT 1 Mb PCI,
tipkovnica CHERRY G 83 s SLO znaki,
ohišje mini tower z napajalnikom,
disketna enota 1,44 Mb,
monitor VGA Color 14",
miška s podlogo,
mrežna kartica.
Računalniki morajo biti med seboj povezani z mrežnim programom Windows for
Workgroups. Instalacija in preizkus mreže
na občini. Dobavitelj mora vse računalnike
opremiti z licenčno programsko opremo
DOS 6,22 in Windows for Workgroups 3.11
CE. Licence morajo biti priložene ob instalaciji.
Opremi morajo biti priložena navodila v
slovenskem jeziku.
Vsi računalniki morajo biti primerni za
lokalno mrežo tipa Novell in Windows for
Workgroups.
6. Orientacijska vrednost naročila je 2
mio SIT.
7. Predvideni rok dobave je 6 tednov od
dneva podpisa pogodbe.
8. Ponudbe morajo biti posredovane na
Občino Vrhnika Tržaška 1, Vrhnika, najkasneje do 6. 5. 1996 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj - ponudba
na javni razpis, računalniška oprema”.
9. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma naziv ponudnika,
– veljavni izpis registracije ponudnika,
– referenčno listo instalirane enake ali
podobne opreme,
– opredelitev cene, plačilnih pogojev in
opcije ponudbe,
– rok za pričetek in izvedbo del,
– vzorec pogodbe z opisom del in vsebino projekta,
– izjavo o garanciji in pogarancijskem
vzdrževanju z navedenimi podatki in pogoji
servisne službe.
10. Za ponudbe, ki ne bodo urejene kot
je zahtevano, si naročnik pridržuje pravico,
da jih komisija ne bo obravnavala.
11. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ustreznost tehničnim zahtevam,

Št. 110-1/96
Ob-1267D
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Projekt zaščite desne
brežine vkopa Mali vrh (P249-P256)
na odseku AC Malence – Šmarje Sap
(PGD, PZI)
Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 5. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Suzana Svetličič, dipl. inž. (tel.
061/132 42 22).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 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: Projekt
zaščite desne brežine vkopa Mali vrh
(P249-P256) na odseku AC Malence –
Šmarje Sap (PGD, PZI)”.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
15. 5. 1996 ob 10. 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 izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/96
Ob-1267E
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljevanju DARS, d.d.), za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Opravljanje storitev
pridobivanja objektov in razreševanje
problematike rušencev za potrebe
gradnje AC Slivnica–Fram–BDC
Orientacijska vrednost del znaša
4,800.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in sicer
od 3. 5. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Vasja Grebenc, dipl. inž. (tel.
061/132-22-41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 5. 1996 do 10.30, v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in

Št. 110-1/96
Ob-1267F
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljevanju DARS, d.d.), za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: opravljanje storitev
pridobivanja zemljišč za potrebe
gradnje AC Slivnica–Fram–BDC
Orientacijska vrednost del znaša
9,990.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in sicer
od 3. 5. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Vasja Grebenc, dipl. inž. (tel.
061/132-22-41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 5. 1996 do 10.30, v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za opravljanje storitev pridobivanja zemljišč za potrebe gradnje AC Slivnica–Fram–BDC”.
Javno odpiranje ponudb bo 15. 5. 1996
ob 11. 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 izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.
Št. 12/2-1/96
Ob-1183
Občina Vrhnika, Tržaška 1 v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajanje javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za nakup in izvedbo računalniške mreže
in računalniške strojne in programske
opreme za Občinsko upravo Vrhnika
1. Naročnik: Občina Vrhnika, Tržaška 1,
Vrhnika.
2. Predmet razpisa:
strežni računalnik,
osnovna plošča PENTIUM INTEL PCI
512 Kb,
CACHE s procesorjem P 120 + EIDE
kontroler,
ventilator za procesor,
spomin 32 MB RAM 72 pin s par.,
trdi disk quantum 2.1 Gb SCSI,
SCSI kontroler ADAPTEC AHA 2940,
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– konkurenčnost cen,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– garancija, servis v Sloveniji (odzivni
čas),
– zagotovitev rezervnih delov,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
12. Dodatne informacije dobite pri Oddelku za splošne zadeve Občinske uprave
Vrhnika tel. 755 121 (int. 237, 291).
13. Naročnik si pridržuje pravico, da z
nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe o
nakupu razpisane opreme, oziroma sklene
pogodbo samo za nekatere postavke opreme, določene v javnem razpisu.
14. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo šesti delovni dan po zaključku roka za oddajo ponudb, tj. torek 14. 5.
1996 ob 12. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška 1, I. nadstropje.
15. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
16. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 8 dneh po dnevu odpiranja ponudb.
Občina Vrhnika
Občinska uprava

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

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za polaganje kabla z optičnimi vlakni na relacijah:
– odcep iz optičnega kabla na relaciji
GATC Celje–GATC Maribor – za KATC
Zg. Polskava,
– odcep iz optičnega kabla na relaciji
GATC Celje–GATC Maribor – za KATC
Rače,
– odcep iz optičnega kabla na relaciji
GATC Celje–GATC Maribor – za KATC
Oplotnica,
– odcep iz optičnega kabla na relaciji
GATC Celje–GATC Maribor – za KATC
Hoče,
– odcep iz optičnega kabla na relaciji
GATC Celje–GATC Maribor – za KATC
Fram,
– odcep iz optičnega kabla na relaciji
GATC Celje–GATC Maribor – za VATC
Slovenska Bistrica,
in izgradnja KKO ob optičnem kablu za:
– VATC Slovenska Bistrica, smer Vrhole,
– KATC Fram, smer Morje,
– KATC Hoče, smer Bohova,
– KATC Oplotnica,
– KATC Rače, smer Ješenca,
– KATC Zg. Polskava, smer Bukovec in
Klopce.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in
razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo v
Službi za gradnjo TK omrežij podjetja Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, na Gosposvetski cesti 84, soba. Natančnejše informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
dobijo ponudniki pri Dušanu Sprogarju,
dipl. inž., v sobi 114, ali po tel. 062/226525.
4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša:
– 1,000.000 SIT za odcep iz optičnega
kabla na relaciji GATC Celje–GATC Maribor – za KATC Zg. Polskava,
– 8,500.000 SIT za odcep iz optičnega
kabla na relaciji GATC Celje–GATC Maribor – za KATC Rače,
– 29,000.000 SIT za odcep iz optičnega
kabla na relaciji GATC Celje–GATC Maribor – za KATC Oplotnica,
– 8,000.000 SIT za odcep iz optičnega
kabla na relaciji GATC Celje–GATC Maribor – za KATC Hoče,
– 10,000.000 SIT za odcep iz optičnega
kabla na relaciji GATC Celje–GATC Maribor – za KATC Fram,
– 1,000.000 SIT za odcep iz optičnega
kabla na relaciji GATC Celje–GATC Maribor – za VATC Slovenska Bistrica
in izgradnja KKO ob optičnem kablu za:
– VATC Slovenska Bistrica, smer Vrhole,
– 7,500.000 SIT za KATC Fram, smer
Morje,
– 7,600.000 SIT za KATC Hoče, smer
Bohova,
– KATC Oplotnica,
– 7,000.000 SIT za KATC Rače, smer
Ješenca,
– 9,000.000 SIT za KATC Zg. Polskava,
smer Bukovec in Klopce.

Št. 13/1/96-55
Ob-1209
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Vrhnika
javni razpis
za izbiro najboljšega ponudnika
za opravljanje prevozov otrok skrajšane
priprave na šolo v Občini Vrhnika,
v šolskem letu 1996/97
1. Naročnik: Občina Vrhnika, Tržaška c.
1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: prevozi otrok skrajšane priprave na šolo na relacijah Vrhnika–
Blatna Brezovica–Bevke–Dragomer–Drenov grič–Vrhnika in Vrhnika–Smrečje–Podlipa–Ligojna–Vrhnika.
3. Informacije lahko ponudniki dobijo na
sedežu občine, na Oddelku za družbene dejavnosti.
4. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cene za kilometer razpisanih pogojev,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge prednosti.
5. Prevozi se bodo opravljali v šolskem
letu 1996/97.
6. Pogodba se bo podpisala v avgustu
1996, ko bodo znane točne potrebe.
7. Ponudba mora vsebovati elemente v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
8. Zainteresirani morajo oddati ponudbe
v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
prevozi SPMŠ”, najpozneje do 9. maja 1996
do 10. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika.
9. Javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 1996
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Vrhnika,
Tržaška c. 1, Vrhnika.

Št. 13/1/96-55
Ob-1210
Na podlagi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96) in zakona o vrtcih (Ur. l. RS,
št. 12/96) ter odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina Vrhnika
javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje
programa za predšolske otroke
na območju Občine Vrhnika
1. Predmet koncesije je javni program,
ki traja od 6 do 9 ur in se lahko izvaja
dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično.
2. Pogoji za opravljanje dejavnosti so določeni z zakonom o vrtcih ter zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (kader, prostor, oprema).
3. Ponudbi je treba priložiti dokazila o
vpisu v razvid oziroma potrdilo, da je vložena zahteva za vpis v razvid.
4. Koncesija se podeljuje za izvajanje
programa za predšolske otroke na območju
Občine Vrhnika.
5. Koncesija se podeljuje za nedoločen
čas, od sklenitve veljavne koncesijske pogodbe.
6. Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe
oziroma pred začetkom izvajanja programa
mora koncesionar pridobiti pozitivno mnenje strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa.
7. Z izvajanjem koncesije, ki je predmet
tega razpisa, mora koncesionar pričeti z
dnem 1. 9. 1996.
8. Vse informacije so ponudnikom na voljo na sedežu Občine Vrhnika, Tržaška c. 1,
pri Lukan. Rok za vse informacije je
5 dni od objave v Uradnem listu RS.
9. Zainteresirani morajo oddati ponudbe
v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
koncesija vrtec”, najpozneje do 9. maja 1996
do 10. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika.
10. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan, 9. 5.
1996 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Vrhnika.
11. O izbiri najboljšega ponudnika bodo
kandidati obveščeni v 15 dneh od javnega
odpiranja ponudb.
Občina Vrhnika
Št. 2-54/4005/1-96
Ob-1212
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Slomškov trg 10, Maribor, razpisuje
na podlagi 53. člena zakona o graditvi objektov in 7. člena pravilnika o načinu in
postopku oddaje graditve objektov
javni razpis
za izvedbo odcepov optičnega
telekomunikacijskega kabla za KATC
Zg. Polskava, KATC Rače, KATC
Oplotnica, KATC Hoče, KATC Fram
in za VATC Slovenska Bistrica ter
za izvedbo KKO ob optičnem kablu
za zgornje ATC

Št. 23 – 29. IV. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1441

5. Lokacija objekta: področje, ki ga pokriva posamezna ATC.
6. Pričetek del: predvideni rok pričetka
del je junij 1996, predvideni rok dokončanja del novembra 1996.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij in imajo
dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokovne kadre in opremo za polaganje in spajanje
kablov z bakrenimi vodniki in optičnimi
vlakni ter izkušnje pri polaganju krajevnih,
medkrajevnih in magistralnih kabelskih
omrežij.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen navodila
o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem (Uradno glasilo Telekom Slovenije, št. 5/95).
8. Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih investitorja.
9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Slomškov trg 10, Maribor, ali biti oddane neposredno na isti naslov, najkasneje do
24. maja 1996 do 13. ure.
Ponudbe morajo biti predane v enem izvodu in v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo odcepov optičnega telekomunikacijskega kabla za posamezno relacijo in KKO za posamezno relacijo”.
10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo 28. maja 1996, v
sejni sobi (št. 208), v II. nadstropju zgradbe
na Slomškovem trgu 10 v Mariboru, s pričetkom ob 12. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
11. Obvestila o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v roku najkasneje
14 dni po odpiranju ponudb.
Telekom Slovenije
PE Maribor

2.5. Dobava opreme za sanitarije;
2.6. Dobava audio-vizualnih sredstev;
2.7. Dobava in montaža garderobne
opreme;
2.8. Dobava in montaža opreme za pomožne prostore.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo pri Irtas d.d., Ljubljana, Opekarska 11, Brajevič Sašo, tel.: 125-61-84, vsak
dan
med
8.
in
12.
uro
v
8 dneh po objavi razpisa, če predložijo
dokazila o vplačilu 20.000 tolarjev na ŽR
št. 50104-630-810181 s pripisom: razpisna
dokumentacija za nabavo opreme in učil.
Ponudbo lahko predložijo samo tisti ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentacijo.
4. Orientacijska vrednost razpisane opreme z montažo in učil je 10,000.000 tolarjev.
5. Predvideni rok dobave in montaže je
julij 1996. V primeru pomanjkanja finančnih sredstev ne bodo izvedene vse razpisane
dobave.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena v tolarjih in plačilni
pogoji,
– rok dobave,
– fiksna cena,
– garancijski rok in servis,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbeno ceno po popisu opreme in
učil s plačilnimi pogoji in roki dobave,
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe.
8. Ponudbe, opremljene z vso dokumentacijo, je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj - razpis: oprema, učila” najkasneje do 14. 5. 1996 do 9.00
ure na naslov: Občina Medvode, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 1996
ob 11. uri v sobi 208 Občine Medvode.
10. Ponudniki bodo o rezultatih obveščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
Občina Medvode

Rožna ul. 39, odsek za gozdne prometnice
in tehnologijo dela (Alojz Zavolovšek).
3. Predmet razpisa:
– tekoča in periodična vzdrževalna dela
(strojno in ročno vzdrževanje vozišča; čiščenje prepustov, dražnikov in brežin; nabava,
nakladanje, prevoz in razgrinjanje nasipnega materiala; profiliranje vozišča; nabava in
vgrajevanje dražnikov ter cevnih prepustov),
– zimska vzdrževalna dela (pluženje snega in posipavanje vozišča z drobirjem).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,078.400 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev sredstev (republiška sredstva, pristojbine, lastna sredstva,...). Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je konec leta 1996. Dela se izvajajo po
letnem programu del.
6. Merila za izbiro ponudnika
Reference za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijski roki, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Ponudbe
Ponudbe za javni razpis predložite v
10 dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno Občine Velike Lašče, Velike Lašče
15, v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih
del na gozdnih cestah občine Velike Lašče”
in imenom ter naslovom ponudnika.
8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Velike Lašče

Št. 1090/96
Ob-1145
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Medvode
javni razpis
za izbiro dobavitelja za dobavo
in montažo šolske opreme in učil
v Osnovni šoli Sora
1. Naročnik: Občina Medvode, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
2.1. Dobava in montaža opreme za zbornico;
2.2. Dobava in montaža opreme za pisarniške prostore;
2.3. Dobava in montaža opreme za učilnice;
2.4. Dobava in montaža opreme za kuhinjo;

Št. 549/96
Ob-1071
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Občina Velike Lašče v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Kočevje in Ljubljana objavlja
ponovni javni razpis
pod nespremenjenimi pogoji za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih
cestah občine Velike Lašče v letu 1996
1. Naročnik: Občina Velike Lašče.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sedežu občine in na Zavodu za
gozdove Slovenije, OE Kočevje, Kočevje,

Št. 155/96
Ob-1130
Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), določil zakona o izvrševanju proračuna 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) in sklepa Vlade Republike Slovenije
o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur.
l. RS, št. 18/95) ter na osnovi 5. člena pravilnika o sofinanciranju podiplomskih študijskih programov (Ur. l. RS, št. 9/96), Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo), Slovenska 50, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za osnovno in dodatno sofinanciranje
podiplomskih študijskih programov
za študijsko leto 1996/97
I. Splošne določbe
Na razpis se lahko prijavijo javni in samostojni visokošolski zavodi, ki izvajajo
javne veljavne podiplomske študijske programe.
Prijavljen podiplomski študijski program
mora biti javno veljaven skladno z določili
zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št.
67/93).

Stran 1442

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 23 – 29. IV. 1996

1. Osnovno sofinanciranje si lahko pridobijo tisti podiplomski študijski programi,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izvajajo se kot javna služba na visokošolskih zavodih v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami ali brez sodelovanja z
njimi,
– kot prioritetne jih določijo univerzi ali
samostojni visokošolski zavodi,
– prednost imajo tisti programi, ki jih
priporoči Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije z vidika kadrovskih ciljev, opredeljenih v Nacionalnem raziskovalnem programu.
2. Dodatno sofinanciranje si lahko pridobijo tisti podiplomski študijski programi,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so interdisciplinarni,
– omogočajo pridobitev doktorata znanosti v štirih letih,
– predvidevajo udeležbo predavateljev iz
tujine oziroma izvajanje dela programa v
tujini,
– zagotavljajo racionalno in varčno izvedbo,
– ministrstvo zanje pridobi pozitivno
mnenje Sveta za znanost in tehnologijo RS.
II. Za osnovno in dodatno sofinanciranje
izvajanja podiplomskih študijskih programov za študijsko leto 1996/97 Ministrstvo
za znanost in tehnologijo predvideva
90,000.000 SIT.
III. Prijava na razpis mora vsebovati:
1. naziv podiplomskega študijskega programa z javno veljavnostjo,
2. izpolnjen prijavi obrazec PŠ-1 (v dveh
izvodih), obrazec PŠ-2 (finančni predračun)
ter ostalo zahtevano dokumentacijo po navodilih (v enem izvodu).
IV. Prijavni obrazci in roki
Prijavne obrazce z navodili lahko zainteresirani dvignejo vsak delovni dan med 7.
in 16. uro, pri vratarju Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
50. Informacije daje Katarina Seršen po tel.
1311-107.
Javni razpis in prijavni obrazci so dostopni tudi na domači strani (homo page)
Ministrstva za znanost in tehnologijo
(http://vedana.mzt.si/) pod nazivom: Razpis
za osnovno in dodatno sofinanciranje podiplomskih študijskih programov.
Rok za oddajo prijave na razpis je 31. 5.
1996.
Prijave morajo biti vložene na predpisanih obrazcih, skladno z navodili, neposredno v vložišču Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, ali oddane na pošto kot priporočena pošiljka.
Ministrstvo bo obravnavalo samo popolne prijave, ki bodo prispele v razpisnem
roku.
Odločitev o sofinanciranju podiplomskih
študijskih programov sprejme minister. Prijavitelji bodo o sklepu ministra obveščeni v
roku 90 dni.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

de Republike Slovenije z dne 29. 2. 1996,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, objavljata naslednji

3. Posebni kriteriji pri dodeljevanju posojil pravnim osebam
Podjetja, ki kandidirajo za pridobitev
subvencij obrestnih mer za kratkoročne in
dolgoročne kredite, ki jih podjetja najemajo
pri poslovnih bankah, morajo izpolnjevati
naslednje kriterije:
– izdelan sanacijski program (finančna
sanacija, sanacija finančnih virov ali restrukturiranje dolgov) ali razvojni program
z opredelitvijo investicij v stalna in gibljiva
sredstva potrjen s strani poslovne banke (investicijski elaborat po vzoru iz “Priročnika
za izdelavo investicijskega programa, Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 1991, iz katerega je razvidna razvojna naravnanost programa, predvsem pa uvajanje novih tehnologij, inovacij, izvozna usmerjenost investicije, večanja konkurenčne sposobnosti,
odpiranje novih delovnih mest, itd.) in poslovni načrt za leto 1996. Sestavni del sanacijskega programa ali razvojnega programa
mora biti tudi program kadrovskega prestrukturiranja, ki mora vsebovati zlasti:
– ukrepe za ohranitev delovnih mest,
– program prekvalifikacij, dokvalifikacij oziroma dodatnega usposabljanja,
– finančno konstrukcijo za izvedbo
programa kadrovskega prestrukturiranja z
navedbo oblike in deleža sredstev delodajalca,
– terminski plan izvedbe navedenega
programa,
– da podjetje spada med srednja (nad 100
zaposlenih) ali velika podjetja po zakonu o
gospodarskih družbah (nad 250 oziroma 500
zaposlenih),
– ocena bonitete pravne osebe pri kreditodajalcu; v poštev pride razvrščenost v razrede A, B, C in D,
– da so neto izvoznik,
– neto izvoz (izvoz-uvoz, razen uvoza
opredmetenih stalnih sredstev) v obdobju 1.
julij - 31. december 1995 mora znašati vsaj
12 mio SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave razpisa,
– revidirani bilanci stanja in uspeha za
pretekli dve poslovni leti (za leto 1995 je
lahko za vloge prispele do konca aprila 1996
nerevidirana),
– da podjetje ni v stečajnem postopku
oziroma postoku prisilne poravnave.
4. Prednost pri razpisu bodo imela podjetja:
– ki pri izplačilu plač upoštevajo omejitve določene z veljavnimi predpisi,
– katerih sanacijski programi upoštevajo
usmeritve v okviru sprejetih tekočih ukrepov gospodarske politike,
– katerih sanacijski ali razvojni program
program z opredelitvijo investicij v stalna
in gibljiva sredstva izkazuje razvojno naravnanost programa (predvsem pa uvajanje
novih tehnologij, inovacij, izvozna usmerjenost investicije, večanja konkurenčne sposobnosti, odpiranje novih delovnih mest,
itd.), ki v okviru sprejetega programa kadrovskega prestrukturiranja zagotavljajo
najmanj 2-letno ohranitev določenega števila delovnih mest in najmanj 30% finančno
udeležbo podjetja pri izvedbi programa kadrovskega prestrukturiranja,
– da podjetje v zadnjih dveh letih ni pridobilo proračunskih sredstev namenjenih
ohranjanju delovnih mest, prekvalifikaciji

Ob-1250
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije in proračuna RS za leto 1996 (Uradni list RS, št. 5/96),
programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 1996 ter sklepa 186. seje Vla-

javni razpis
o merilih in pogojih subvencioniranja
obrestnih mer za kratkoročne
in dolgoročne kredite, ki jih podjetja
najemajo pri poslovnih bankah,
namenjenih prestrukturiranju
in ohranjanju delovnih mest
1. Predmet razpisa
I. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
razpolaga v letu 1996 s sredstvi, namenjenimi intervencijam v gospodarstvu za prestrukturiranje in ohranjanje delovnih mest proračunska postavka 4651 v višini 450 mio
SIT.
II. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve razpolaga v letu 1996 s sredstvi namenjenimi za ohranitev delovnih mest
pri izvoznikih - proračunska postavka 7265
- v višini 1.500 mio SIT. Od navedenih sredstev bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve namenilo za skupni razpis
sredstva v višini 500 mio SIT.
Skupni znesek združenih sredstev ministrstev za subvencioniranje obrestnih mer
po tem razpisu je 950 mio SIT.
Sredstva bodo usmerjena v subvencioniranje obresti kreditov, ki jih imajo podjetja
najeta pri poslovnih bankah v Sloveniji.
Subvencije bodo podjetjem izplačevane sočasno s plačili njihovih zapadlih obresti poslovni banki v letu 1996. Višina subvencije
obrestne mere je največ do 7 odstotnih točk.
2. Merila in pogoji
I. Za prestrukturiranje proizvodnje in
ohranjanje delovnih mest štejemo tiste procese prestrukturiranja v podjetjih, pri katerih se proizvodom, storitvam in proizvodnim povečuje konkurenčnost na trgu v naslednjih delovno intenzivnih panogah:
0112 predelava nekovinskih rudnin
0114 strojna industrija
0117 proizvodnja električnih strojnih aparatov
0123 proizvodnja končnih lesnih izdelkov
0125 proizvodnja preje in tkanin
0126 proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov
0127 proizvodnja usnja in krzna
0128 proizvodnja usnja in galanterije
– spreminjajo po svojih funkcijah, oblikah in tehničnih lastnostih, uporabo materialov, tehnoloških postopkov, stroškovno
strukturo,
– prilagajajo predpisom in drugim tehnično tehnološkim in ekološkim normam,
– realizirajo s pospeševanjem trženja,
predvsem na izvoznih tržiščih in iskanju novih trgov ter tržnih niš.
Procesi prestrukturiranja proizvodnje pomenijo hkrati prestrukturiranje in ohranjanje delovih mest.
II. Za dodatna merila za ohranjanje delovnih mest štejemo:
– projekte prestrukturiranja, ki dokazujejo, da bo s prekvalifikacijami, dodatnim
usposabljanjem oziroma subvencioniranjem
dela stroškov poslovanja zagotovljena najmanj dveletna ohranitev določenega števila
delovnih mest.
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oziroma dodatnemu usposabljanju in nadomeščanju dela stroškov delodajalca oziroma da skupen znesek pridobljenih sredstev
v zadnjih dveh letih ne presega 90 mio SIT,
– pri katerih se aktivno vključuje v sanacijo poslovna banka,
– ki ponudijo kvalitetnejšo obliko zavarovanja vračila sredstev v primeru kršitve
pogodbe o namenski dodelitvi sredstev.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati prijavo, ime in
naslov prosilca in dokaze o izpolnjevanju
zahtevanih kriterijev. Prosilec mora vlogi
priložiti sledečo dokumentacijo:
– sanacijski ali razvojni program, vključno s programom kadrovskega prestrukturiranja,
– dokazilo o standardni klasifikaciji dejavnosti (“Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti -za poslovne subjekte-”, ki ga izdaja Urad Republike Slovenije
za statistiko) in sicer:
0112 predelava nekovinskih rudnin
0114 strojna industrija
0117 proizvodnja električnih strojnih aparatov
0123 proizvodnja končnih lesnih izdelkov
0125 proizvodnja preje in tkanin
0126 proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov
0127 proizvodnja usnja in krzna
0128 proizvodnja usnja in galanterije
– dokazilo o ustreznem sklepu organa
upravljanja družbe o sprejetju oziroma potrditvi sanacijskega/razvojnega programa,
vključno s programom kadrovskega prestrukturiranja,
– dokazilo o kreditni liniji s poslovno
banko v Sloveniji;
– BON1 in BON2, ne starejši od 90 dni,
– prikaz kadrovske fluktuacije v zadnjih
dveh letih - obrazec M1 in M2,
– dokazilo oziroma izjavo o obliki sodelovanja delodajalca pri kadrovskem prestrukturiranju oziroma višini sredstev, ki so
bila v zadnjih dveh letih vložena oziroma
bodo vložena v kadrovsko prestrukturiranje,
– instrument zavarovanja vračila sredstev,
– dokazilo, da je podjetje neto izvoznik
(po metodologiji Javnega razpisa za podeljevanje sredstev za subvencioniranje prispevkov za socialno varnost neto izvoznikov v
letu 1995; Ur. l. RS, št. 40-41/95); podjetje
dokazuje fakturirani izvoz in uvoz v tem obdobju s predložitvijo poročila o stanju terjatev in obveznosti do tujine, ki so jih podjetja
dolžna izkazovati na obrazcu SKV I in II,
oziroma v primerih posrednega izvoza izjavo izvoznika, da je izvedel storitev izvoza v
imenu in za račun navedenega podjetja,
– potrdilo podružnice Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje oziroma pristojnega gospodarskega sodišča, oziroma Okrožnega sodišča-stečajni oddelek, da podjetje ni v postopku stečaja oziroma prisilne poravnave.
Vloge morajo biti poslane po pošti ali
predane v vložišču Ministrstva za gospodarske dejavnosti na Kotnikovi 5, Ljubljana
v zaprti ovojnici z imenom in naslovom podjetja ter oznako “Ne odpiraj, prijava na razpis - Prestrukturiranje proizvodnje in ohranjanje delovnih mest”.

6. Rok za prijave
Javni razpis je odprt do izčrpanja sredstev.
Odpiranje prijav bo vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za gospodarske dejavnosti.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti pri Borutu Grčarju na tel. (061)
178-3237 in Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve pri Vladimirju Dejanu na
tel. 178-3416.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup opreme za
potrebe izobraževalnega in
raziskovalnega dela na Fakulteti za
šport
1. Kupec: Fakulteta za šport, Ljubljana,
Gortanova 22.
2. Predmet razpisa:
– nabava in montaža klima naprave.
3. Vse dodatne informacije dobite po tel.
1401-077, dr. Jakob Bednarik.
4. Predvidena vrednost razpisane opreme znaša 600.000 SIT.
5. Kupec ni obvezen kupiti najcenejše
opreme. Kupec si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe ne glede na razloge. V
tem primeru ponudnik nima pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
6. Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika in kontaktna oseba,
– predlog podpisane pogodbe,
– dobavni rok,
– cene v SIT z vključenim ustreznim prometnim davkom,
– reference in prospekti,
– plačilne pogoje, količinski popust,
– drugo z zakonom določeno razpisno
dokumentacijo.
7. Merila za izbiro najugodnejšega kupca ponudnika:
– zahtevana funkcionalnost, potrebna zanesljivost in sodobnost opreme ter kompatibilnost,
– reference za opremo, garancijska doba
in servisiranje,
– tehnična dokumentacija in navodila za
uporabo,
– usposabljanje kupca za delo in uporabo sistema “na ključ”.
8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici na naslov: Fakulteta za šport, Gortanova 22, ali osebno v dekanatu fakultete
na istem naslovu, z oznako: “Ne odpiraj,
razpis za klima napravo”. Upoštevali bomo
le popolne ponudbe, ki bodo oddane do roka.
9. Rok za sprejem ponudb je 14. 5. 1996
do 12. ure, na Fakulteti za šport.
10. Odpiranje ponudb bo komisija opravila 14. 5. 1996 ob 12.30, v sejni sobi Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ob-1219
Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in ministrstvo za znanost in tehnologijo objavljajo
razpis
za vključitev v projekt: Uvajanje
sistema kakovosti po ISO 9000 v mala
podjetja
Razpis je namenjen 60 podjetjem s področja gospodarstva, ki zaposlujejo do 50
sodelavcev. V okviru projekta bodo podjetja v obdobju enega leta preuredila poslovanje do nivoja, ki omogoča pristop k certificiranju sistema po standardih 9001 ali 9002.
Usposabljanje bo potekalo regionalno po
skupinah po 6 podjetij. Projekt vključuje 10
dni učnih delavnic, ki se izvajajo skupinsko
in po 6 dni svetovanj v posameznem podjetju. Pričetek izvajanja projekta bo v septembru 1996.
V prijavi navedite:
– število zaposlenih,
– kratek opis glavnih gospodarskih dejavnosti,
– podatke o izvozu (direktni, indirektni),
– naštejte najpomembnejše kupce,
– navedite vaš razlog za prijavo in
– prijavo naj podpiše odgovorna oseba,
ki jamči za resničnost podatkov.
Vse informacije bodo uporabljene izključno za izbor podjetij, ki ga bo opravil
Projektni svet. Prednost imajo manjša podjetja in podjetja z večjim deležem izvoza.
Cena za posamezno podjetje znaša 8.550
DEM v tolarski protivrednosti, in sicer 50%
ob podpisu pogodbe, 25% po pol leta dela
in 25% po izvedbi zadnjega svetovalnega
dne.
Vsa v roku prijavljena podjetja bodo dobila dodatne informacije na posebnem sestanku. Za eventualne informacije pred prijavo lahko pokličete CTU na tel. 061/301133 (int. 276).
Rok za prijavo je 25. maj 1996. Prijave
pošljite na naslov: GZS – Center za tehnološko usposabljanje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, s pripisom “ISO 9000 v mala podjetja”.
Gospodarska zbornica Slovenije
Št. 161/96
Ob-1229
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
Ljubljana, Gortanova 22, razpisuje na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

Št. 161/96
Ob-1230
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
Ljubljana, Gortanova 22, razpisuje 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 ponudb za nakup opreme za
potrebe izobraževalnega in
raziskovalnega dela na Fakulteti za
šport
1. Kupec: Fakulteta za šport, Ljubljana,
Gortanova 22.
2. Predmet razpisa:
– nabava in montaža opreme:
– monitor srčnega utripa z umesnikom
in računalniškim programom,
– aparat za merjenje pritiska,
– tablice za vid.
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3. Vse dodatne informacije dobite po tel.
1401-077, dr. Milič Radoje.
4. Predvidena vrednost razpisane opreme znaša 600.000 SIT.
5. Kupec ni obvezen kupiti najcenejše
opreme. Kupec si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe ne glede na razloge. V
tem primeru ponudnik nima pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
6. Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika in kontaktna oseba,
– predlog podpisane pogodbe,
– dobavni rok,
– cene v SIT z vključenim ustreznim prometnim davkom,
– reference in prospekti,
– plačilne pogoje, količinski popust,
– drugo z zakonom določeno razpisno
dokumentacijo.
7. Merila za izbiro najugodnejšega kupca ponudnika:
– zahtevana funkcionalnost, potrebna zanesljivost in sodobnost opreme ter kompatibilnost,
– reference za opremo, garancijska doba
in servisiranje,
– tehnična dokumentacija in navodila za
uporabo,
– usposabljanje kupca za delo in uporabo sistema “na ključ”.
8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici na naslov: Fakulteta za šport, Gortanova 22, ali osebno v dekanatu fakultete
na istem naslovu, z oznako: “Ne odpiraj,
razpis za monitor”. Upoštevali bomo le popolne ponudbe, ki bodo oddane do roka.
9. Rok za sprejem ponudb je 14. 5. 1996
do 12. ure, na Fakulteti za šport.
10. Odpiranje ponudb bo komisija opravila 14. 5. 1996 ob 12.30, v sejni sobi Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Fakulteta za šport

javnost, III. nadstropje, soba 364, ali po tel.
061/13-13-144, int. 26-90, med 9. in 11.
uro.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
6. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek,
13. 5. 1996, do 8.30, na Slovenskih železnicah, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, v tajništvu Infrastrukture, II. nadstropje, soba 205.
7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 13. 5. 1996 ob 9. uri, v prostorih Slovenskih železnic, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
8. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 10 dni po javnem odpiranju ponudb.

cah, d.d., v tajništvu Sekcije za vzdrževanje
prog Postojna, Kolodvorska 25a, Postojna.
9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
16. 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 obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

Št. 2.0.-1298/96
Ob-1231
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o postopku javnega razpisa za oddajo javnih del
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Slovenske
železnice, d.d., objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 11.
2. Predmet razpisa: izdelava investicijskega programa vgraditve progovnih radijskih postaj sistema radiodispečerskih zvez
na železniški progi Ljubljana–Sežana.
3. Čas izvajanja del: 30 dni po podpisu
pogodbe.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Slovenskih železnicah, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, v tajništvu
Službe za elektrotehnično dejavnost,
III. nadstropje, soba 365, od 29. 4. do 7. 5.
1996, med 9. in 12. uro.
Dodatne informacije dobite od 8. 5. do
10. 5. 1996, pri Majdi Pungerčar, v prostorih Slovenskih železnic, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana, v Službi za elektrotehnično de-

Št. 2.0.-1298/96
Ob-1232
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o postopku 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 ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: obnova strehe na objektu železniška postaja Pivka.
3. Čas del: junij, julij 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
5,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu te, v prostorih Slovenskih železnic, d.d.,
Sekcije za vzdrževanje prog Postojna, Kolodvorska 25a, Postojna (tel. 067/243-61),
od objave do 10. 5. 1996, med 12. in 13.
uro.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
067/243-61, pri Bojanu Podboju.
Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun Slovenskih železnic, d.d. – Infrastruktura, št. 50100-601-5014744.
6. Ogled objekta: ogled objekta bo v četrtek, 9. 5. 1996 ob 9. uri, na železniški
postaji Pivka.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je v četrtek,
16. 5. 1996 do 8.30, na Slovenskih železni-

Št. 2.0.-1298/96
Ob-1233
Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o
postopku javnega razpisa za oddajo javnih
del (Ur. l. RS, št. 28/93) in spremembe in
dopolnitve navedene odredbe (Ur. l. RS, št.
19/94), Slovenske železnice Ljubljana, d.d.,
objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Investitor: Slovenske železnice Ljubljana, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
a) popravilo strehe na železniški postaji
Prvačina,
b) popravilo strehe na železniški postaji
Dutovlje.
3. Čas izvajanja del: a+b – konec avgusta 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
a) 7,000.000 SIT,
b) 4,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki o predložitvi potrdila o plačilu kupnine v prostorih Slovenskih železnic, Sekcije za vzdrževanje prog Nova Gorica, Kolodvorska 8, pri Živki Krajnčič (tel.
065/21-469), od 6. 5. 1996 do 10. 5. 1996,
med 7. in 8. uro ali med 14. in 15. uro.
Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 2.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun št. 50100-601-5014744.
6. Ogled objektov:
a) dne 13. 5. 1996 ob 9. uri, na železniški postaji Prvačina v Prvačini,
b) dne 14. 5. 1996 ob 9. uri, na železniški postaji Dutovlje v Dutovljah.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek,
27. 5. 1996 do 8.30, na Slovenskih železnicah, v tajništvu Sekcije za vzdrževanje prog,
Kolodvorska 8, Nova Gorica.
9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 27. 5. 1996 ob 9. uri, v prostorih Slovenskih železnic, Sekcije za vzdrževanje
prog, Kolodvorska 8, Nova Gorica.
10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
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Št. 2.0.-1298/96
Ob-1234
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 22/93), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbi o postopku javnega razpisa za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št. 28/93), Slovenske železnice, d.d., objavljajo

javni razpis
1. Predmet razpisa je opravljanje storitev investitorskega inženiringa za obnovo
objekta Kasarna na Savi na Jesenicah in
zajema aktivnosti nadzora nad gradnjo do
pridobitve uporabnega dovoljenja in predajo objekta končnemu uporabniku.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 4,000.000 SIT.
3. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del:
I. faza – pričetek del junij 1996, dokončanje del november 1996,
II. faza – pričetek del maj 1997, dokončanje del november 1997,
III. faza – pričetek del maj 1998, dokončanje del november 1998,
IV. faza – pričetek del november 1999,
dokončanje del november 1999.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– kadri,
– cena,
– boniteta.
5. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – ponudba za inženiring objekta Kasarna na Savi na Jesenicah” je treba dostaviti v zapečateni kuverti v 15 dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Jesenice, C. m. Tita 78, 4270 Jesenice.
6. Za pravočasno poslane ponudbe se štejejo ponudbe, katere pridejo na naslov pod
tč. 5 tega razpisa 15. dan od objave v Uradnem listu RS, do 12. ure.
V primeru, da je 15. dan objave sobota,
nedelja ali praznik, se šteje naslednji delovni dan do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo isti dan, kot je
določeno pod tč. 6 tega razpisa, ob 12.15, v
prostorih konferenčne sobe Občine Jesenice (I. nadstropje).
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
udeležence razpisna komisija obvestila v 15
dneh po odpiranju ponudb.
8. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji z vsemi ostalimi podatki lahko ponudniki dobijo od dneva objave tega razpisa
do vključno 10. dneva po objavi vsak delovni dan od 9. do 11. ure, v prostorih Občine Jesenice, Premoženjsko pravna služba,
pri kontaktni osebi Marina Jerala, ob dokazilu plačila 10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik nakaže na žiro račun
št. 51530-630-50155.
9. Ponudbi mora biti poleg elementov,
dokazil in podatkov iz 12. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) priloženo tudi dokazilo o registraciji
podjetja za dejavnost, katera je predmet tega razpisa, ne starejše od 30 dni, ter dokazilo o likvidni sposobnosti podjetja, družbe,
podpisani razpisni pogoji in izjavo, da bo te
pogoje upošteval pri sklepanju pogodbe.
10. Nepravočasno poslane in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila pri odpiranju
ponudb in jih ne bo obravnavala.
11. Predstavniki ponudnikov, kateri prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo imeti
ustrezno pooblastilo, če jih ne zastopa oseba, pooblaščena v registraciji podjetja –
družbe.
Občina Jesenice

Št. 322-01/96
Ob-1236
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), Občina
Tolmin v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije – Območna enota Tolmin objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za generalno
popravilo TMD
A. Splošni podatki
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna in o proračunu RS za leto 1996.
2. Predmet razpisa:
I. TMD 911-322, rok vstopa maj 1996,
II. TMD 911-303, rok vstopa maj 1996,
III. TMD 911-148, rok vstopa junij 1996,
IV. TMD 911-301, rok vstopa julij 1996,
V. TMD Robel, rok vstopa november
1996,
VI. TMD 911-302, rok vstopa december
1996.
3. Lokacija: delavnica izvajalca.
4. Čas del: 55 delovnih dni za posamezno TMD.
Dela morajo biti zaključena v 55 delovnih dneh od vstopa TMD.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
I. TMD 911-322 – 5,200.000 SIT,
II. TMD 911-303 – 5,400.000 SIT,
III. TMD 911-148 – 5,400.000 SIT,
IV. TMD 911-301 – 5,400.000 SIT,
V. TMD Robel – 5,000.000 SIT,
VI. TMD 911-302 – 5,800.000 SIT.
6. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobite po predhodnem telefonskem razgovoru v Slovenskih železnicah,
d.d., Sekcija za elektroenergetiko, Tivolska
41, pri Prinčič Alojzu na tel. 131-31-44, int.
24-11 ali ŽAT 24-11, med 8. in 9.30, od
6. 5. 1996 do 8. 5. 1996.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponudijo:
– boljše reference,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Rok za oddajo ponudb je 13. 5. 1996
do 9. ure, v tajništvu sekcije za EE.
9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1996
ob 10. uri, v prostorih Sekcije za elektroenergetiko, Tivolska 41.
10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, d.d.
Infrastruktura
Ob-1235
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina Jesenice

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na območju Občine
Tolmin v letu 1996
1. Naročnik: Občina Tolmin.
2. Predmet razpisa: ročna in strojna vzdrževalna dela na gozdnih cestah: gramoziranje, profiliranje vozišča, čiščenje in izkop
vodnih jarkov, urejanje odvodnjavanja ter
postavitev prometne signalizacije, nabava
dražnikov, vzdrževanje in gradnja cestnih
objektov.
3. Orientacijska vrednost del: 5,500.000
SIT. Naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodnine.
4. Razpisna dokumentacija – ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
Zavodu za gozdove Slovenije, OE Tolmin,
Tumov drevored 17 (Vladimir Košič, dipl.
inž.) ali na sedežu Občine Tolmin.
5. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji za opravljanje
razpisanih del,
– ponudbene cene po specifikaciji iz razpisne dokumentacije,
– podatke o referencah in dosedanjem
delu,
– izjavo o vključevanju lastnikov gozdov na vzdrževalna dela,
– podatke o delovnih in strojnih kapacitetah,
– plačilne in druge pogoje ali ugodnosti
ponudnika.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbene cene,
– zahtevane reference,
– ustreznost delovnih sredstev,
– vključevanje lastnikov gozdov za podizvajalce,
– drugi podatki iz ponudbe.
7. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS (dan objave se
ne upošteva) do 12. ure, v sprejemni pisarni
občine. Ponudbe se dostavijo v zaprtih kuvertah z označbo firme in oznako “Ne odpiraj – javni razpis – vzdrževanje gozdnih
cest”.
8. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po preteku razpisa ob 10. uri, na sedežu
občine. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Tolmin
Zavod za gozdove – OE Tolmin
Ob-1237
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za zavarovanje
premoženja – šol in vrtcev ustanovitelja
Mestne občine Koper
1. Naročnik je Mestna občina Koper.
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2. Predmet razpisa je zavarovanje premoženja – šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj.
3. Razpisno dokumentacijo s potrebnimi
podatki za pripravo ustrezne ponudbe ponudniki dvignejo na sedežu Urada za finance in gospodarstvo, Verdijeva 10, Koper, v
roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS,
vsak delovnik od 8. do 12. ure.
Vsa morebitna pojasnila k dokumentaciji se dobijo na istem naslovu ali po telefonu,
kontaktna oseba je Dolores Maučec.
4. Predviden rok izbire in zavarovanja
premoženja šol in vrtcev je junij 1996.
5. Razpis ne zajema ponudbe za kolektivno nezgodno zavarovanje in zavarovanje
avtomobilov posameznih javnih zavodov.
6. Ponudbo ponudniki predajo v zaprti
kuverti, ki naj bo pravilno opremljena z oznako “Ne odpiraj – ponudba za zavarovanje
premoženja šol in vrtcev” na naslov: Mestna občina Koper – Urad za finance in gospodarstvo, Verdijeva 10, najkasneje v roku
20 dni od objave v Uradnem listu RS.
7. Javno odpiranje ponudb se bo pričelo
naslednji dan po preteku roka za oddajo
ponudbe.
8. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
se ne bo obravnavala in bo vrnjena pošiljatelju.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Mestna občina Koper

nostjo priključka na že obstoječe omrežje in
možnostjo lokalnega informiranja preko kabelskega omrežja.
Prijava mora vsebovati:
– rok izvedbe,
– ponudbeno ceno.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– reference za strokovnost,
– rok izvedbe.
Pisne prijave je potrebno oddati do
15. maja 1996, na naslov: Občina Mengeš,
Slovenska 30, Mengeš, v zaprti ovojnici z napisom “Javni razpis – projekt kabelske televizije – ne odpiraj”. Potrebne informacije na tel.
061/737-081 – referat za infrastrukturo.
Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine
Mengeš v sejni sobi, 22. 5. 1996 ob 14. uri.
Občina Mengeš

7. Kriteriji za izbiro najugodnejše ponudbe bodo:
– reference in kadri,
– celovitost ponudbe,
– roki za izvedbo posamičnih faz,
– ugodnosti ponudnika,
– plačilni pogoji,
– cena ponudbe.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z navedenim naslovom oziroma firmo ponudnika ter s pripisom “Ne odpiraj javni razpis Planica”, morajo biti oddane
najkasneje do petka, 17. maja 1996 do
12. ure na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Sektor za šport, Celovška 25,
tajništvo.
Komisija bo upoštevala samo ponudbe,
ki bodo prispele do navedenega roka.
9. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 20. maja 1996 ob 13. uri na Ministrstvu za šolstvo in šport, Sektor za šport,
Celovška 25, sejna soba. Na odpiranje so
vabljeni predstavniki ponudnikov, kateri
morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v zakonitem roku.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-1238
Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Mengeš objavljamo
javni razpis
za oddajo del: izdelava idejnega
projekta javne razsvetljave na območju
Občine Mengeš
Predmet razpisa
1. Ažuriranje obstoječega stanja in idejni projekt javne razsvetljave na območju
Občine Mengeš.
Prijava mora vsebovati:
– rok izvedbe,
– ponudbeno ceno.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– reference za strokovnost,
– rok izvedbe.
Pisne prijave je potrebno oddati do
15. maja 1996, na naslov: Občina Mengeš,
Slovenska 30, Mengeš, v zaprti ovojnici z
napisom “Javni razpis – projekt JR – ne
odpiraj”. Potrebne informacije na tel.
061/737-081 – referat za infrastrukturo.
Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine
Mengeš v sejni sobi, 22. 5. 1996 ob 13. uri.
Ob-1239
Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Mengeš objavljamo
javni razpis
za oddajo del: izdelava idejnega
projekta kabelske televizije na območju
Občine Mengeš
Predmet razpisa
1. Raziskava in izdelava idejnega projekta za izgradnjo kabelsko razdelilnega
omrežja na območju Občine Mengeš z mož-

Ob-1252
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil in odredbe o spremembi odredbe za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo tehnične dokumentacije (PGD
in PZI) za skakalnice in druge objekte
v Planici
1. Predmet razpisa je izdelava tehnične
dokumentacije (PGD in PZI) za posodobitev skakalnic in spremljajočih objektov v
Planici.
2. Naročnik je Ministrstvo za šolstvo in
šport, Sektor za šport, Celovška 25, Ljubljana.
3. Orientacijska
vrednost
del
je
3,000.000 SIT.
4. Predviden rok za pričetek del je
27. maj 1996, za dokončanje PGD 5. julij in
za dokončanje PZI 1. avgust 1996.
5. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo ob predložitvi dokazila
o plačilu 35.000 SIT nepovratnih sredstev
na žiro račun 50100-637-55-466 vključno
od ponedeljka, 29. aprila dalje od 9. do 15.
ure na Ministrstvu za šolstvo in šport, Sektor za šport, Celovška 25, Ljubljana, pri Lenart v tajništvu.
Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo pri Janezu Urbancu, tel. št.
061/321-848.
6. Obseg in vsebina ponudb: ponudba v
mapi A4 mora v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil vsebovati:
a) firmo z dokazilom o registraciji oziroma ime ponudnika,
b) obrazca BON 1 in BON 2 ali obrazec
BON 3 (oboje velja le za firme), ki ni starejši od 30 dni,
c) dosedanje reference,
d) strokovno kadrovsko zasedbo,
f) osnutek podpisane pogodbe za izdelavo tehnične dokumentacije za PGD in PZI,
g) ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
h) navedbo in naslov pooblaščene osebe,
ki daje tolmačenja v zvezi s ponudbo na željo
naročnika.

Št. 012-1/96
Ob-1251
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina
Idrija v sodelovanju z Zavodom za gozdove
Slovenije – Območna enota Tolmin, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na območju Občine
Idrija v letu 1996
1. Naročnik del: Občina Idrija.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za izvajanje rednih vzdrževalnih del na gozdnih cestah.
Redno vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih obsega: gramoziranje, profiliranje vozišča, čiščenje in izkop vodnih
jarkov, urejanje odvodnjavanja ter postavitev prometne signalizacije, nabava dražnikov, vzdrževanje in gradnja cestnih objektov.
3. Orientacijska vrednost del: 9,000.000
SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodnine.
4. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Zavodu za gozdove Slovenije, OE Tolmin, Tumov drevored 17 (Vladimir Košič, dipl. inž.) ali na sedežu Občine
Idrija (Jožef Močnik, dipl. inž., tel. 71 788)
5. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji za opravljanje
razpisnih del,
– ponudbene cene po specifikaciji iz razpisne dokumentacije,
– podatke o referencah in dosedanjem
delu,
– izjavo o vključevanju lastnikov gozdov na vzdrževalna dela,
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– podatke o delovnih in strojnih kapacitetah,
– plačilne in druge pogoje ali ugodnosti
ponudnika.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbene cene,
– zahtevane reference,
– ustreznost delovnih sredstev,
– vključevanje lastnikov gozdov za podizvajalce,
– drugi podatki iz ponudbe.
7. Ponudbe:
Rok za izdajo ponudb je 10 dni po objavi
v Uradnem listu RS (dan objave se ne upošteva) do 12. ure v sprejemni pisarni občine. Ponudbe se dostavijo v zaprtih kuvertah
z označbo firme in oznako “Ne odpiraj javni razpis - vzdrževanje gozdnih cest”
Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prispele pravočasno in bodo pravilno
opremljene. Nepopolne ponudbe bodo izločene. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo drugi delovni dan
po preteku razpisa ob uri na sedežu občine.
O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb
Občina Idrija
Zavod za gozdove Slovenije
OE Tolmin

rence (Ur. l. RS, št. 18/93) ter sklenjenih
pogodb o izvajanju RR faz(e) projektov(a)
med naročniki in izvajalci in kjer je višina
vložka naročnikov v RR fazo projektov(a)
višja od 40 mio SIT,
– do 50% vseh stroškov RR faze projekta, če jo izvaja zunanja ali mešana izvajalska skupina, v kateri so lahko do polovice
ur udeleženi raziskovalci, zaposleni v razvojnih oziroma raziskovalnih enotah organizacije, ki je naročnik projekta, za preostale ure pa raziskovalci iz zunanjih raziskovalnih organizacij. Prednost imajo projekti
z večjo udeležbo raziskovalcev iz zunanjih
raziskovalnih organizacij.
– do 25% vseh stroškov RR faze projekta, če jo izvaja skupina raziskovalcev, ki jo
sestavljajo raziskovalci iz enote v sklopu
naročnika ali raziskovalci s statusom zasebnega raziskovalca.
II. Subvencije uporabniškim organizacijam za kritje dela stroškov raziskovalne ure
izvajalcev:
– do 50% vrednosti raziskovalne ure določene po merilih MZT, ki jih uporabniška
organizacija dejansko plača izvajalski organizaciji (kategorija A ali B v evidenci MZT)
za raziskave, ki jih financira v celoti in s
cilji, ki so določeni v tem razpisu.
Osnovni pogoji pri konkuriranju na
razpisu I. in II.
1. Odgovorni vodja RR faze projekta mora izpolnjevati zakonsko opredeljene pogoje za nosilca raziskovalno-razvojnega projekta po 29. oziroma 30. členu zakona o
raziskovalni dejavnosti.
2. Člani izvajalske skupine so poleg raziskovalcev, ki opravljajo svoje delo v raziskovalnih organizacijah, tudi raziskovalci
iz raziskovalno razvojnih uporabniških organizacij ali zasebni raziskovalci, če so vpisani v evidenci MZT.
3. Uporabniške organizacije, katerim je
bilo odobreno subvencioniranje RR faze
projekta, morajo ob podpisu pogodbe z
MZT, zaradi možnosti spremljanja izvajanja RR faze projekta, predložiti dokument o
odprtju stroškovnega mesta.
4. Za sprejeto prijavo se šteje le popolna
prijavna dokumentacija in vse zahtevane
priloge.
Merila za določanje primernosti predlogov za subvencioniranje pri razpisu
I. in II.
Pri odločaju o izboru projektov, ki jih bo
subvencioniral MZT, bo v presoji poleg meril navedenih v pravilniku tudi:
1. Možnosti uspešne realizacije projekta
in trženja izdelka ali storitve.
2. Načrtovana stopnja donosnosti projekta.
3. Ekološka in energetska sprejemljivost
projekta.
4. Stopnja inovativnosti in tehnološke
vrednosti ciljev projekta.
III. Subvencija obresti za najete kredite
pri poslovnih bankah za potrebe tehnološkega razvoja, in sicer:
– do 50% obresti za najete kredite pri
bankah za nakup raziskovalne opreme in
druge raziskovalne infrastrukture.
Osnovni pogoji pri konkuriranju na
razpisu III.
1. Organizacija mora predložiti investicijski ali poslovni načrt, ki dokazuje da je

investicija namenjena opremi za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti.
2. Organizacija mora predložiti podpisano pogodbo z banko o odobritvi kredita iz
katere je razvidna namembnost najetja kredita.
Subvencija se izplača ob zapadlosti plačila obresti.
IV. Subvencije uporabniškim organizacijam za pokrivanje dela plač doktorjem
znanosti, ki jih na novo zaposlijo in sicer:
– 50% bruto plače v skladu s kolektivno
pogodbo za raziskovalno dejavnost za prvo
leto zaposlitve,
– 30% bruto plače v sladu s kolektivno
pogodbo za raziskovalno dejavnost za drugo leto zaposlitve.
Osnovni pogoji pri konkuriranju na
razpisu IV.
1. Organizacija mora predložiti dokument iz katerega je razviden datum nove
polne zaposlitve v tej organizaciji po opravljeni doktorski disertaciji.
2. Organizacija mora predložiti dokument iz katerega je razvidno, da novo zaposleni doktor opravlja raziskovalno razvojna
dela.
Splošni pogoji pri konkuriranju na
razpise I., II., III., in IV.
1. Sprejemajo se prijave, ki so oddane
na predpisanih obrazcih in upoštevajo vsa
priložena navodila, ki jih dobite na recepciji
MZT (pri vratarju) od 26. 4. 1996 dalje.
Nepopolne vloge bodo zavrnjene.
2. Organizacije morajo k prijavi priložiti
bonitetna obrazca BON-1 in BON-2, ki nista starejša od dveh mesecev.
3. Razpis je odprt do 24. 5. 1996.
4. Subvencioniranje po tem razpisu se
praviloma začne po opravljenem ocenjevalnem postopku, sprejetem sklepu o subvencioniranju projekta, pridobitvi soglasja na
Ministrstvu za finance (za pogodbe nad
15 mio SIT) ter po sklenitvi pogodbe.
5. Obvestilo o pravilno vloženi prijavi
se izda v 45 dneh po prejemu predpisane
dokumentacije.
6. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje proizvodne ali storitvene dejavnosti v
Republiki Sloveniji.
7. Prijave označite: Za razpis – subvencije.
Ta razpis je namenjen subvencioniranju
raziskovalno razvojne faze projektov tehnološkega razvoja, ki je le vzpodbuda tehnološkega razvoja gospodarstva in ne zagotavlja subvencioniranje ali kreditiranje celotnega projekta. Podrobnejše informacije
dobite po telefonu 061/13 11 107 (Križman).
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Št. 160/96
Ob-1258
Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96) in 18. člena pravilnika o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Ur. l. RS, št.
37/94) organizira izvajanje Programa spodbujanja tehnološkega razvoja Slovenije do
leta 2000 ter zato objavlja
razpis
za zbiranje ponudb za pridobitev
subvencij za tehnološke spodbude
gospodarstvu v letu 1996
usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih materialov, naprav
sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov, storitev in organizacijskih sistemov v
gospodarskih organizacijah, ki želijo izboljšati svoj gospodarski položaj, v skladu s
pravilnikom o vzpodbujanju tehnološkega
razvoja (Ur. l. RS, št. 37/94) kot vzpodbuda
raziskovalno razvojne faze projekta ter se v
ta namen orientacijsko namenja 194 mio
SIT.
I. Subvencije uporabniškim organizacijam (proizvodnim, storitvenim) za pokrivanje dela stroškov raziskovalno-razvojne
(RR) faze projektov oziroma programov:
– do 50% vseh stroškov RR faze projekta, če je razvidna iz planskih dokumentov
(poslovnih načrtov) in sklenjenega sporazuma o medsebojnem sodelovanju naročnikov
na skupnem projektu oziroma programu, ki
upošteva 7. člen zakona o varstvu konku-

Št. 110-1/95
Ob-1266A
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
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ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

Št. 110-1/95
Ob-1266C
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

metno nevarnega križišča Ruda-Valeta.” –
A.M.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 5. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za oddajo del: Gradnja avtobusnih
postajališč na cesti R 327/1176 Dvor Soteska v km 1.850
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 8. do 10. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Miran Marussig,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
9,300.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 5. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Gradnja avtobusnih postajališč.” – M.M.
Javno odpiranje ponudb bo 21. 5. 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-1266B
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Premoženjsko pravna in
zemljiškoknjižna ureditev novega stanja
za cesto R 305/1042 Plave-Dobrovo
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 8. do 10. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Marko Kukanja,
viš. upr. del. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
6,270.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 5. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Premoženjsko pravna ureditev Plave-Dobrovo.-”M.K.
Javno odpiranje ponudb bo 21. 5. 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.

javni razpis
za oddajo del: Gradbena dela za
osvetljeni prehod za pešce v Hajdini
M 11/352
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 8. do 10. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Zdenko Podreka,
inž. (tel. 316-273).
Orientacijska vrednost del znaša
5,500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 5. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “ Gradbena
dela za prehod za pešce v Hajdini.” – Z.P.
Javno odpiranje ponudb bo 21. 5. 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-1266Č
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Ureditev prometno
nevarnega križišča Jagodje na cesti
M 2/373 Ruda-Valeta
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 8. do 10. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Aleš Merkun, gr.
teh. (tel. 316-273).
Orientacijska vrednost del znaša
7,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 5. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Ureditev pro-

Št. 110-1/95
Ob-1266D
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Cesta M 3 odsek 250
Spuhlja-Ormož od km 7+750 do 8.810
skozi Gorišnico
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 8. do 10. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Marjan Pucko, inž.
(tel. 1324-222, 0609-627-944).
Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 5. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Cesta M3
Spuhlja-Ormož.” – M.P.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 5. 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-1266E
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Rušenje obstoječega
in izgradnja novega mostu na cesti
R 302/1029 v km 0+172 preko Soče v
Trenti in Sanacija in razširitev mostu na
cesti R 302/1029 v km 0+0.95 preko
Limarice v Trenti in rekonstrukcija
ceste R 302/1029 od km 0+000 do km
0+239
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 8. do 10. 5. 1996, strokovne infor-
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macije pa vam posreduje Dušan Pirc, gr.
teh. (tel. 1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
148,800.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 5. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Rušenje in
izgradnja novega mostu čez Sočo in Limarico v Trenti.” – D.P.
Javno odpiranje ponudb bo 27. 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.

javni razpis
za oddajo del: Modernizacija ceste
R 330/1191 Sopota (Podkum)-Jagnjenica
od km 17.140 do km 17.785
(Šmartno-Radeče)
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 8. do 10. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Bogomir Uršej,
dipl. inž. (tel. 1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 5. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Modernizacija ceste Sopota-Jagnjenica.” – B.U.
Javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 25/96
Ob-1286
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Velenje
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo objekta
kanalizacija Stara vas
1. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo kanalizacije Stara vas v Velenju.
2. Naročnik: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
3. Lokacija: objekt je lociran v Krajevni
skupnosti Stara vas v Velenju.
4. Obseg in vrsta dela: izgradnja kanalizacije iz armiranobetonskih centrifugiranih
cevi, profila 80 cm in 100 cm, skupne dolžine 607 m, izgradnja razbremenilnika.
5. Roki: pričetek del julij 1996, končanje del oktober 1996.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 30. 4. 1996 do 10. 5. 1996
od 9. do 12. ure pri tajnici Urada za javne
gospodarske zadeve MO Velenje (Sonji Klinar) v 4. nadstropju, soba št. 6, na podlagi
dokazila o plačanih stroških v znesku 6.000
SIT na ŽR št. 52800-630-10152 MO Velenje.
7. Orientacijska vrednost del: 21,000.000
SIT.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– finančni in plačilni pogoji,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– ostale ugodnosti ponudnika.
9. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti v zapečateni kuverti najpozneje do
20. 5. 1996 do 12. ure na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad za javne gospodarske
zadeve, Titov trg 1, 3327 Velenje, z oznako: “Ne odpiraj - ponudba za izgradnjo
kanalizacije Stara vas”.
10. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo isti dan to je 20. 5. 1996 ob 13.
uri v sobi št. 1 Mestne občine Velenje, Titov trg 1.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95
Ob-1266F
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Obnova ceste R 322/1134
Tržič-Križe
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 8. do 10. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Janez Gorenc, dipl.
inž. (tel. 1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
25,850.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 5. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Obnova ceste Tržič-Križe.” – J.G.
Javno odpiranje ponudb bo 27. 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.
Št. 110-1/95
Ob-1266G
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

Št. 110-1/95
Ob-1266H
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija ceste
R 357/1318 Martjanci-Dobrovnik od
km 0.215 do km 1.66
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 8. do 10. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Marjan Pucko, inž.
(tel. 1324-222, 0609-627-944).
Orientacijska vrednost del znaša
80,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 5. 1996 do 12.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Rekonstrukcija ceste Martjanci-Dobrovnik.” – M.P.
Javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 1996
ob 13. 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

Št. 25/96
Ob-1287
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Velenje
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
priključitve kanalizacije Bevče-jug
in Lipa-jug na kanalizacijsko omrežje
1. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo priključitve kanalizacije Bevče-jug
in Gorica-jug na kanalizacijsko omrežje.
2. Naročnik: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
3. Lokacija: objekt je lociran v Velenju,
v krajevni skupnosti Gorica.
4. Obseg in vrsta dela: izgradnja kanalizacije iz PVC UKC cevi, profila DN 315
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DN 250 in DN 200 mm v skupni dolžini
1.014 m.
5. Roki: pričetek del julij 1996, končanje del september 1996.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 30. 4. 1996 do 10. 5. 1996
od 9. do 12. ure pri tajnici Urada za javne
gospodarske zadeve MO Velenje (Sonja Klinar) v 4. nadstropju, soba št. 6, na podlagi
dokazila o plačanih stroških v znesku 6.000
SIT na ŽR št. 52800-630-10152 MO Velenje.
7.Orientacijska vrednost del: 20,000.000
SIT.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– finančni pogoji in plačilni pogoji,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– ostale ugodnosti ponudnika.
9. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti v zapečateni kuverti najpozneje do
20. 5. 1996 do 12. ure na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad za javne gospodarske
zadeve, Titov trg 1, 3327 Velenje z oznako:
“Ne odpiraj - ponudba za izgradnjo kanalizacije Bevče in Lipa”.
10. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo isti dan to je 20. 5. 1996 ob 14.
uri v sejni sobi št. 1 (I. nadstropje) Mestne
občine Velenje, Titov trg 1.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– finančni in plačilni pogoji,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti ,
– ostale ugodnosti ponudnika.
9. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti v zapečateni kuverti najpozneje do
20. 5. 1996 do 12. ure na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad za javne gospodarske
zadeve, Titov trg 1, 3327 Velenje, z oznako: “Ne odpiraj - ponudba za izgradnjo priključitve kanalizacije Straža”.
10. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo isti dan to je 20. 5. 1996 ob 13.30
v sejni sobi št. 1 (I. nadstropje) Mestne občine Velenje, Titov trg 1.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Velenje

– drugi podatki iz ponudbe.
7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS (dan objave se
ne upošteva), do 12. ure, in sicer posebej za
Občino Ajdovščina na naslov: Občina Ajdovščina, Ulica 5. maja 6A, Ajdovščina, in
posebej za Občino Vipava, na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava. Ponudbe
se dostavijo v zaprtih kuvertah z označbo
firme in oznako: “Ne odpiraj – javni razpis
– vzdrževanje gozdnih cest”.
8. Odpiranje ponudb za obe občini bo
peti delovni dan po preteku razpisa ob 9. uri
dopoldne na sedežu Občine Vipava, Glavni
trg 15, Vipava. Če peti delovni dan pade na
nedelovni dan, se odpiranje ponudb prenese
na prvi delovni dan po preteku petdnevnega
roka. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Ajdovščina
Občina Vipava
Zavod za gozdove – OE TolminŠt. 782

Št. 25/96
Ob-1288
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Velenje
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
priključitve kanalizacije Straža
na kolektor
1. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo priključitve kanalizacije Straža na
kolektor (faza II in faza IV).
2. Naročnik: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
3. Lokacija: objekta sta locirana v Velenju, ob regionalni cesti Velenje-Šoštanj.
4. Obseg in vrsta dela: izgradnja kanalizacije in sifonov iz PVC UKC cevi, profila
od 160 do 250 mm, skupne dolžine 98 m.
5. Roki: pričetek del julij 1996, končanje del september 1996.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 30. 4. 1996 do 10. 5. 1996
od 9. do 12. ure pri tajnici Urada za javne
gospodarske zadeve MO Velenje (Sonja Klinar) v 4. nadstropju, soba št. 6, na podlagi
dokazila o plačanih stroških v znesku 4.000
SIT na ŽR št. 52800-630-10152 MO Velenje.
7.Orientacijska vrednost del: 5,000.000
SIT.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,

Št. 49/96
Ob-1290
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina
Ajdovščina in Občina Vipava v sodelovanju
z zavodom za gozdove Slovenije – Območna enota Tolmin, objavljata
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na območju Občin
Ajdovščina in Vipava v letu 1996
1. Naročnik: Občina Ajdovščina in Občina Vipava.
2. Predmet razpisa: ročna in strojna vzdrževalna dela na gozdnih cestah: gramoziranje, profiliranje vozišča, čiščenje in izkop
vodnih jarkov, urejanje odvodnjavanja ter
postavitev prometne signalizacije, nabava
dražnikov, vzdrževanje in gradnja cestnih
objektov.
3. Orientacijska vrednost del: 1,752.500
SIT (Občina Ajdovščina) in 2,389.500 SIT
(Občina Vipava). Naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega del glede na višino
pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodnine.
4. Razpisna dokumentacija – ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
Zavodu za gozdove Slovenije, OE Tolmin,
Tumov drevored 17, Tolmin (Vladimir Košič, dipl. inž.) ali na sedežu KE Ajdovščina,
Gregorčičeva 44, Ajdovščina (Mitja Turk,
dipl. inž.), tel. 065/61-158.
5. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji za opravljanje
razpisanih del,
– ponudbene cene po specifikaciji iz razpisne dokumentacije,
– podatke o referencah in dosedanjem
delu,
– izjavo o vključevanju lastnikov gozdov na vzdrževalna dela,
– podatke o delovnih in strojnih kapacitetah,
– plačilne in druge pogoje ali ugodnosti
ponudnika.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbene cene,
– zahtevane reference,
– ustreznost delovnih sredstev,
– vključevanje lastnikov gozdov za podizvajalce,

Ob-1319
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 26/94), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 40/95), in
določil odredbe o pogojih in načinu javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS. št. 28/93), odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter sklepa sveta zavoda in vlade
Republike Slovenije objavlja Veterinarski
Zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 47a,
Ljubljana
javni razpis
za izbiro ponudnika
za dobavo in montažo strojne opreme
za dobavo in montažo programske opreme
za tiskanje
za dobavo tuje literature
za dobavo telefonske centrale
za dobavo mobilnih telefonov
1. Predmet javnega razpisa je izbira najboljšega ponudnika za dobavo in montažo
strojne opreme z garancijskim vzdrževanjem in vzdrževanjem po garanciji.
a) osebni računalnik Pentium 100 MHz 31 kosov - v sestavi:
mikroprocesor Pentium 100 MHz,
8 MB ram,
850 MB disk,
mala disketna enota,
VGA barvni monitor 15“,
VGA kartica 1 MB,
miška s podlogo,
b) inkjet črno beli tiskalnik - 10 kosov,
c) inkjet barvni tiskalnik - 6 kosov,
d) fotokopirni stroj - 1 kos,
fax - 1 kos.
2. Predmet javnega razpisa je izbira najboljšega ponudnika za dobavo in montažo
programske opreme:
a) Microsoft Windows 95 (slovenska
verzija) - do 50 kosov,
b) Microsoft Office standard (slovenska
verzija) - do 50 kosov,
c) slovar slovensko/angleški/nemški/italijanski - do 50 kosov.
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3. Predmet javnega razpisa je izbira najboljšega ponudnika za tiskanje obrazcev po
priloženi specifikaciji:
Vrsta papirja

Tisk

Format

samokopirni
samokopirni
samokopirni
brezlesni 80 gr
brezlesni 80 gr
brezlesni 80 gr
brezlesni 80 gr
brezlesni 80 gr
brezlesni 80 gr
karton
karton
vodoodporni karton

1/1
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1

A4
A4
A5
63 x 29,7 cm
A3
A4
A4
A4
A5
18 x 7,5 cm
7 x 3,5 cm
20 x 7,4 cm

Vse tiskovine so vezane v bloke po sto
listov, s perforacijo in numeracijo.
Vse tiskovine so z numeracijo.
4. Predmet javnega razpisa je izbira najboljšega ponudnika za dobavo tuje literature:
A) knjige:
izv.
PARASITIC EPIDEMIOLOGY
6
VETERINARY EPIDEMIOLOGY
6
POULTRY INTERNATIONAL
6
BERGEY S MANUAL OF
SYSTEMATIC BACTERIOLOGY
- VOL. 1, 2, 3, 4
6
DIAGNOSIC MICROBIOLOGY
7
MANUAL OF CLINICAL
MIKROBIOLOGY
7
CLINICAL MICROBIOLOGY
PROCEDURES HANDBOOK
7
MEDICALLY IMPORTANT FUNGI,
A GUIDE TO INDENTIFICATION
7
KLINISCHE MIKROBIOLOGIE
7
SPECIAL VETERINARY
PATHOLOGY
6
PATHOLOGIE DER HAUSTIERE 7
PATHOLOGIE DER HAUSTIERE 7
FERTILITATSSTORUNGEN BEIM
WEIBLICHEN RIND
7
FRUCHTBARKEIT IM
SAUENSTALL
7
FRUCHTBARKEIT IM KUHSTALL 7
THE ABC & XYZ OF BEE,
OF BEE CULTURE
7
CONTEMPORARY QUEEN
REARING
7
REARING QUEEN HONEY BEES 7
THE BEHAVIOUR AND
PHYSIOLOGY OF BEES
7
THE BIOLOGY OF THE HONEY
BEE
7
INSECT POLLINATION OF CROPS 7
BEESWAX CRAFTING
7
NATURAL MEDICINE FROM
HONEY BEES
7
HONEY BEE BROOD DISEASES
7
LIVING WITH VARROA
7
NEW PERSPECTIVES ON VARROA 7
PEST CONTROL SAFE FOR BEES 7
BEE GENETICS AND BEE
BREADING
7
BEES: THEIR VISION, CHEMICAL
SENSES AND LANGUAGE
7
HONEY BEE PATHOLOGY
7
THE BEE-EATERS
7
HONEY BEE MITES AND THEIR
CONTROL: A SELECTED
ANNOTATED BIBLIOGRAPHY
7

*
*
*
**
**
*
**
*
*
**
**
*

2 x zgibano na A 4
1 x zgibano na A 4

VETERINARY VIROLOGY
VETERINARY MEDICINE

7
7

B revije:
izv.
INTERNATIONAL JOURNAL OF
FOOD MICROBIOLOGY
6
ARCHIV FUR
LEBENSMITTELHYGIENE
6
MILCHWISSENSCHAFT
6
ZEITSCHRIFT FUR
LEBENSMITTEL-UNTERSUCHUNG
UND FORSCHUNG
6
BULLETIN OF THE
INTERNATIONAL DAIRY
FEDERATION
6
FLEISCH WIRTHSCHAFT
6
TOP AGRAR
1
MASTITIS NEWSLETTER
1
THE HEALTH OF DAIRY CATTLE 1
VETERINARY MICROBIOLOGY
7
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE
7
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 7
LARGE ANIMALS
7
SCHWEINEZUHT UND
SCHWEINEMAST
7
HRVATSKA PČELA
7
AMERICAN BEE JOURNAL
7
BEE WORLD
7
JOURNAL OF APICULTURAL
RESEARCH
7
SCHWEIZERISCHE BIENEN
ZEITUNG
7
IMKER FREUND
7
L APPE NOSTRA MICCA
7
APIACTA
7
LA SANTE DE L ABEILLE
7
MORSKO RIBARSTVO
2
RIBARSTVO, RIBOZAJEDNICA
2
FISCHER UND TEICHWIRT
1
FOOD SAFETY BRIEFING
6
HEALTH AND HYGIENE
6
5. Predmet ponudbe je poiskati najugodnejšega ponudnika za dobavo manjše telefonske centrale 2 komada.
6. Predmet ponudbe je poiskati najugodnejšega ponudnika za dobavo mobilnih telefonov - mobitel 20 komadov.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila
o registraciji podjetja,
– bonitetna poročila,
– način plačila,
– izjavo o garanciji, pogarancijskem
vzdrževanju in pogoji servisne službe,
– vzorec pogodbe z roki dobave, načinom plačila, klavzulo o zavarovanju avan-
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snega plačila po pogodbi in časovno vezavo
na funkcionalni prevzem,
– referenčno listo.
8. Ponudbe morajo biti urejene v skladu
z javnim razpisom in vsebovati postavke, ki
so navedene v razpisu. Za ponudbe, ki ne
bodo urejene kot je zehtevano, si naročnik
pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.
9. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
ustreznost tehničnim zahtevam,
konkurenčnost cen,
dobavni roki,
plačilni pogoji,
garancija,
zagotovitev rezervnih delov,
druge posebne ugodnosti.
10. Dodatne informacije dobite na telefon št. 061/125-63-20.
11. Ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: Veterinarski Zavod
Slovenije, cesta v Mestni log 47a, 1001
Ljubljana.
12. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznako “Ne odpiraj-ponudba na javni razpis”, z označeno zaporedno
številko razpisne opreme.
Rok za oddajo ponudb je 10 dni in začne
teči z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ponudbe, ki bodo prispele po navedenem roku komisija ne bo obravnavala in jih
bo nepregledane vrnila.
13. Naročnik si pridržuje pravico, da z
nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe o
nakupu razpisane opreme, oziroma sklene
pogodbo samo za nekatere postavke opreme, določene v javnem razpisu.
14. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo peti delovni dan po zaključku
roka za oddajo ponudb oziroma 15. dan po
objavi.
15. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje
16. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 8 dneh po dnevu odpiranja ponudb.
Veterinarski zavod Slovenije
Ob-1325
Na podlagi 20. člena zakona o finansiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91
in 7/93) ter odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna (Ur. l. RS, št.
24/93 in 19/94) objavlja Občina Sežana
javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del:
1. Za prometno ureditev (izvedba talne
barvne signalizacije, cestnih zvočnih ovir,
fizične zapore ceste z rampo in postavitev
novih prometnih znakov) v Kosovelovi, Bazoviški in ulici Jožeta Pahorja v Sežani v
okvirni vrednosti 2,000.000 SIT.
2. Za izdelavo meteorne kanalizacije v
križišču Kosovelove in Stjenkove ulice v
Sežani v okvirni vrednosti 1,600.000 SIT.
3. Za obnovo pločnika v Bazoviški ulici
v Sežani ob “Emona” marketu v skupni
vrednosti 1,000.000 SIT.
Dokumentacija razpisnih del je na razpolago na Občini Sežana, Partizanska cesta
4, pri Urošu Colja v pisarni št. 68 v II.
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nadstropju objekta. Rok za dvig dokumentacije je do vključno osmega dne po razpisu
v Uradnem listu RS.
Rok za oddajo ponudb je do srede dne
29. 5. 1996 do 11. ure v sprejemno pisarno.
Ponudbe morajo biti zapečatene in označene z “Ne odpiraj” in z imenom “Prometna
ureditev v Sežani”.
Odpiranje ponudb bo v petek dne 31. 5
1996 ob 8. uri v pisarni št. 68 Občine Sežana.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– naslov ponudnika z dokazilom o registraciji in z odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti,
– cenenost ponudbe na žigosanih popisih,
– plačilni pogoji in
– reference.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti obseg del, glede na planirana sredstva v
proračunu.
Navedena dela se bi izvajala v času poletnih šolskih počitnic leta 1996 in po terminu, kot bo določen s pogodbo.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v desetih dneh po odpiranju ponudb.
Občina Sežana

kablov z optičnimi vlakni ter izkušnje za
izvajanje del pri gradnji KKO.
8. Merila za izbor
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so opredeljena v razpisnih pogojih investitorja.
9. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudbe je do vključno
14. 5. 1996 do 13. ure na naslov: Telekom
Slovenije, p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova
13, Kranj.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen Internega navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za izgradnjo medkrajevnega optičnega kabla na relaciji VC Radovljica–KC Kropa in
rekonstrukcija KKO Kropa v smeri Lipnice.”
10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 16. 5. 1996 ob
11. uri v sejni sobi – I. nadstropje objekta B
Telekom Slovenije, p.o., PE Kranj, Mirka
Vadnova 13, Kranj.
Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
11. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po odpiranju ponudb.
Telekom Slovenije, p.o.

javni razpis
za dobavo in montažo opreme in
inventarja za nove prostore v OŠ
Prežihovega Voranca na Jesenicah
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Uporabnik: OŠ Prežihovega Voranca.
3. Predmet razpisa: oprema in inventar
učilnic in garderob.
4. Orientacijska vrednost 21,500.000
SIT.
5. Rok dobave: 25. 7. 1996 – rok montaže 2. 8. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponujena vrednost,
– funkcionalnost opreme in estetski videz,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji (možnost izvajalskega
kredita ali možnost odloženega plačila ali
plačila na obroke ob upoštevanju navodila o
izvrševanju proračuna Ur. l. RS, št. 13/96 z
dne 1. 3. 1996),
– garancijski roki,
– reference,
– dodatne ugodnosti (daljši garancijski
roki idr.),
– boniteta na podlagi obrazcev BON 1 in
BON 2.
7. Ponudniki morajo poleg ostalega priložiti še:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o prostih kapacitetah,
– usposobljenost kadrov,
– podatke o boniteti BON 1 in BON 2.
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak delovni dan po objavi
javnega razpisa v prostorih Dominvesta na
Jesenicah, Pod gozdom 2, med 8. in 11. uro
pri Nevenki Grozina, tel. 064/81-355 ali 81142.
9. Pisne ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni ovojnici s pripisom “Ne odpiraj
– ponudba za opremo novih prostorov v OŠ
Prežihovega Voranca na Jesenicah.”
10. Ponudbe morajo vsebovati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
11. Rok za oddajo ponudb je 20 dni, šteto vključno z dnevom objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do 12. ure na Dominvestu, Pod gozdom 2, Jesenice.
12. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
kot je določeno v točki 11. ob 12.15 v prostorih Dominvesta, Pod gozdom 2, na Jesenicah.
13. Naročnik si pridržuje pravico, da se
v primeru pomanjkanja proračunskih sredstev pogodba o nabavi opreme ne sklene.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo udeležence razpisa razpisna komisija obvestila v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Ob dvigu razpisne dokumentacije so
ponudniki dolžni plačati znesek v višini
20.000 SIT za razpisno dokumentacijo, resnost ponudbe in manipulativne stroške komisije na žiro račun Dominvesta Jesenice
št. 51530-601-13474.
Občina Jesenice

Ob-1291
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 7.
člena pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov
javni razpis
za izgradnjo medkrajevnega optičnega
kabla na relaciji VC Radovljica–KC
Kropa in rekonstrukcija krajevnega
kabelskega omrežja Kropa v smeri
Lipnice
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo medkrajevnega optičnega kabla na relaciji VC Radovljica–KC Kropa in
rekonstrukcija KKO Kropa v smeri Lipnice.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del, razpisne pogoje in podrobnejša navodila ponudniki dobijo v Telekomu Slovenije, p.o.,
PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
Natančnejše informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki pri
Vinku Cveku, dipl. ek. inž. ali Alojzu Markunu, dipl. ek. inž. v sobi št. 32 ali 36 ali na
tel. 064/2620.
4. Vrednost razpisanih del
Orientacijska vrednost razpisanih del:
25,700.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Naselja Kropa, Lipnica, Zg., Sr. in Sp. Dobrava in Mišače.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok za začetek del je 5. 6.
1996, predvideni rok za zaključek del pa je
5. 9. 1996.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij in imajo
dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokovne kadre in opremo za polaganje in spajanje

Ob-1294
Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo aparature za štetje somatskih
celic v mleku
1. Investitor je Kmetijski zavod Ljubljana, Miklošičeva 4/II, Ljubljana.
2. Orientacijska vrednost opreme znaša
17,000.000 SIT.
3. Začetek dobave opreme je predviden
do avgusta 1996.
4. Merila za najugodnejšega ponudnika
so:
– reference,
– cena,
– uvedba osebja laboratorija v delo.
Ponudbe morajo biti oddane v 30 dneh
po objavi v Uradnem listu RS, v zapečateni
kuverti z oznako “Ponudba za dobavo aparature za štetje somatskih celic v mleku” s
pripisom “ne odpiraj”.
Ponudbe oddajte v tajništvo Kmetijskega zavoda Ljubljana, Miklošičeva 4/II. Odpiranje ponudb bo 30. 5. 1996, ob 8. uri, na
sedežu Kmetijskega zavoda Ljubljana, Miklošičeva 4/II, Ljubljana.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
7 dni po odpiranju ponudb.
Kmetijski zavod Ljubljana, p.o.
Ob-1295
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Jesenice objavlja
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Št. 351-02-001/95
Ob-1296
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

– BON 1 in 2 ali 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o povprečnem mesečnem stanju na žiro računu za
zadnje tri mesece,
– seznam referenčnih naročnikov.
Cene za ponujeno blago morajo biti izražene v SIT, fco naročnikovo skladišče in
ostale lokacije MNZ, s posebej prikazanim
prometnim davkom, oblikovane za plačilo v
najmanj 30 dneh po dobavi in izstavitvi računa. Cene morajo biti fiksne za obdobje
najmanj šestih mesecev, po tem obdobju pa
priznavamo rast prodajnih cen za največ
80% indeksa rasti drobnoprodajnih cen v
RS za pretekli mesec.
7. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:
– kvaliteta in ustreznost naročnikovim
zahtevam,
– cena,
– razširjenost prodajne mreže po Sloveniji,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– reference ter druge ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi.
Naročnik si pridržuje pravico skleniti pogodbo, za posamezne artikle iz specifikacije blaga, z različnimi ponudniki, ki so za
konkreten artikel najugodnejši.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana, najpozneje do 15. 5. 1996
do 12. ure.
Ponudbe morajo biti oddane v dveh zaprtih ovojnicah. Na ovojnici z dokumentacijo (registracija, podatki o boniteti) napišite: Ne odpiraj – dokumentacija št. 308/2096, na ovojnici s ponudbo pa napišite: Ne
odpiraj – ponudba št. 308/20-96.
Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 16. 5. 1996 ob 9.
uri v prostorih MNZ, Beethovnova 3, Ljubljana.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
10. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebovale dokumentov iz 6. točke, bodo izločene
iz nadaljnje obravnave.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja.

d) tulec za pisno pohvalo – 200 kosov.
2. Orientacijska vrednost razpisane
opreme znaša 1,500.000 SIT.
3. Lokacija dostave: Vodovodna 93/a,
Ljubljana.
4. Rok dobave: najkasneje do 31. 5.
1996.
5. Dodatne informacije za izdelavo ponudbe dobijo ponudniki na MNZ Ljubljana,
Vodovodna 93a, na tel. 1325-125 (int.
5619), pri Jasni Žigič.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti podjetja,
– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost, katere predmet je javni razpis. Dokument ne sme biti starejši od treh mesecev na
dan odpiranja ponudbe,
– podatke o organizaciji podjetja, številu zaposlenih ter tehnični in tehnološki
opremljenosti,
– BON 1 in 2 ali 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o povprečnem mesečnem stanju na žiro računu za
zadnje tri mesece,
– seznam referenčnih naročnikov,
– priložen vzorec za vse postavke pod
točko 1.
Cene za ponujeno blago morajo biti izražene v SIT, fco Vodovodna 93a, Ljubljana,
s posebej prikazanim prometnim davkom.
Cene morajo biti oblikovane za plačilo v
najmanj 30 dneh po dobavi in izstavitvi računa.
Ponudba mora biti jasna in oblikovana v
skladu z zahtevami razpisa.
7. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:
– kvaliteta,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– reference ter druge ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana, do 13. 5. 1996 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti oddane v dveh zaprtih ovojnicah. Na ovojnici z dokumentacijo (registracija, podatki o boniteti) napišite: Ne odpiraj – dokumentacija št. 308/1996, na ovojnici s ponudbo pa napišite: Ne
odpiraj – ponudba št. 308/19-96.
Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 14. 5. 1996 ob
11. uri v prostorih MNZ, Beethovnova 3,
Ljubljana.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
10. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebovale dokumentov iz 6. točke, bodo izločene
iz nadaljnje obravnave.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za oddajo del: Projekt obnove in
dozidave osnovne šole na Paškem
Kozjaku
1. Naročnik: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.
2. Orientacijska vrednost del znaša
1,200.000 SIT.
3. Razpisno dokumentacijo dobite na
Občini Mislinja, strokovne informacije posreduje ravnatelj Osnovne šole Mislinja, Tone Gašper.
4. Ponudbo za javni razpis predložite do
9. maja 1996 do 13. ure v tajništvo Občine
Mislinja. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj – ponudba za projekt
šole Paški Kozjak”.
5. Javno odpiranje ponudb bo 9. maja
1996 ob 13. uri v prostorih Občine Mislinja.
6. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri do
15. maja 1996.
7. Rok za izvedbo del: 15. 6. 1996.
Občina Mislinja
Št. 0044/5-308/20/96
Ob-1298
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objavlja na podlagi zakona o proračunu (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 nabavo drobnega inventarja in
potrošnega materiala za vzdrževanje
vozil
1. Predmet javnega razpisa je nabava
drobnega inventarja (gume za avtomobile
in motorje) in potrošnega materiala za vzdrževanje vozil (motorno olje, zavorno olje,
hladilna tekočina, itd.) v letu 1996 in v začetku leta 1997.
2. Orientacijska vrednost razpisa znaša
75,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe količine materiala glede na dejanske spremembe potreb med letom.
3. Specifikacijo blaga ter dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobijo
interesenti, proti predložitvi pooblastila, na
MNZ Ljubljana, Vodovodna 93/a, na tel.
1325-125 (int. 5651), pri Ramovš Milanu.
4. Lokacija dostave: skladišče na Vodovodni 93/a, Ljubljana in ostale lokacije
MNZ.
5. Rok dobave: sukcesivno.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti podjetja,
– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost, katere predmet je javni razpis. Dokument ne sme biti starejši od treh mesecev na
dan odpiranja ponudbe,
– podatke o organizaciji podjetja, pokritosti slovenskega trga z lastno prodajno mrežo in številu zaposlenih,

Št. 0044/5-308/19/96
Ob-1297
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objavlja na podlagi zakona o proračunu (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 nabavo priznanj
1. Predmet javnega razpisa je nabava
priznanj, in sicer:
a) priznanje ONZ – srebrno (znak, škatlo) – 50 kpl.,
b) priznanje ONZ – bronast (znak, škatla) – 250 kpl.,
c) tulec za bronasti znak – 360 kosov,
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Št. 225
Ob-1326
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5,
Celje, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo prizidka
k Osnovni šoli Tone Okrogar v Zagorju
ob Savi
A) Splošni pogoji
A.1. Investitor: Občina Zagorje ob Savi,
C. 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
A.2. Predmet razpisa: gradbeno-obrtniška in instalacijska dela pri izgradnji prizidka k OŠ Tone Okrogar v Zagorju ob Savi.
A.3. Obseg del je razviden iz dokumentacije, ki je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, na razpolago na podjetju INTACT (predhodna najava po tel. 0601/64083, arh. Fain).
Ponudniki bodo prejeli izvlečke iz projektne dokumentacije, celotna dokumentacija pa jim bo na razpolago pri razpisovalcu.
A.4. Za prevzem razpisne dokumentacije morajo zainteresirani plačati stroške v
višini 28.000 SIT na ŽR razpisovalca, št.
52720-601-12900.
A.5. Orientacijska vrednost razpisanih
del je 45,000.000 SIT.
A.6. Predvideni rok pričetka del je junij
1996, dokončanje pa oktober 1996.
A.7. Investitor bo dela oddal v paketu
enemu izvajalcu.
Nosilec ponudbe je lahko le registriran
in usposobljen izvajalec del v sodelovanju s
kooperanti.
Ponudniki morajo priložiti k ponudbi tudi spisek kooperantov.
A.8. Rok za oddajo ponudbe je 30. dan
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
IN-TACT, d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410
Zagorje ob Savi, v zapečateni kuverti z oznako ponudnika.
Na kuverti naj bo napis “Ponudba za OŠ
Tone Okrogar – ne odpiraj”.
Za prvi dan se šteje naslednji dan od
izida v Uradnem listu RS. Kolikor pride dan
oddaje ponudbe na dela prost dan, je dan
oddaje prvi naslednji delovni dan.
2. Vsebina ponudbe
2.A. Ponudba mora biti izdelana v skladu z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
2.B. Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela.
2.C. Ponudba mora vsebovati še:
– podatke o boniteti ponudnika (BON 1,
2 ali 3),
– izjavo ponudnika, da je proučil projektno dokumentacijo in si ogledal teren, na
katerem bodo dela izvajana in da nima nikakršnih pripomb (v primeru, da pripombe
ima, jih mora v pisni obliki priložiti k ponudbi),
– seznam podizvajalcev,
– izjavo, da bo dela zavaroval pri eni od
zavarovalnih družb,
– reference.
2.D. Opcija ponudbe mora znašati 90 dni.
2.E. Ponudba mora biti oblikovana po
sistemu funkcionalni ključ v roke in v varianti obračuna po dejanskih količinah ter
fiksnih cenah.
2.F. Za resnost ponudbe morajo ponudniki priložiti akceptni nalog v višini 10% od
ponudbene cene, ki ga bo investitor vnov-

čil, kolikor izbrani izvajalec ne bo podpisal
pogodbe pod pogoji, ki jih je navedel v ponudbi.
3. Kriteriji za izbiro izvajalca:
– reference,
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancija za resnost ponudbe in izvedbe,
– garancija za izvedena dela.
4. Odločitev o izbiri izvajalca
4.A. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo naslednji dan po roku za njihovo oddajo ob 12. uri, na sedežu investitorja, C. 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
4.B. Vsi prisotni predstavniki ponudnikov morajo imeti pisno pooblastilo.
4.C. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo popolne in pravočasno prispele.
4.D. Končno odločitev o izboru izvajalca bo investitor sporočil vsem ponudnikom
v zakonitem roku.
4.E. Ta objava ne zavezuje investitorja,
da z najugodnejšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom sklene pogodbo o izvajanju
del, ki so predmet tega razpisa.

javni razpis
za nabavo RTG filmov za obdobje enega
leta
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, Celje.
2. Predmet razpisa:
– RTG filmi sledečih dimenzij:
18 × 24 – 300/100 kos,
24 × 30 – 360/100 kos,
20 × 40 – 180/100 kos,
30 × 40 – 100/100 kos,
35 × 35 – 80/100 kos,
35 × 43 – 300/100 kos,
35 × 43 – 100/100 kos za CT,
– razvijalec – 150/40 l,
– fiksir – 150/40 l.
3. Rok dobave: sukcesivno na podlagi
odpoklica naročnika.
4. Orientacijska vrednost je 19,000.000
SIT.
5. Lokacija dostave filmov je Splošna
bolnišnica Celje, RTG služba, Oblakova 5,
Celje.
6. Merila za izbor dobavitelja so:
– kvaliteta,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– reference,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.
7. Morebitna vprašanja ali zahtevke za
pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri predstojniku rentgenološke
službe.
8. Ponudniki naj ponudbi priložijo vzorec pogodbe.
9. Rok za oddajo ponudb je 13. 5. 1996
osebno ali poštno priporočeno na naslov:
Splošna bolnišnica Celje, nabavna služba,
Oblakova 5, Celje.
10. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis – RTG filmi” ter na zadnji
strani ovojnice navedite firmo in naslov.
11. Odpiranje ponudb bo 14. 5. 1996 ob
12. uri, v prostorih SB Celje, Gregorčičeva
3, Celje – 1. nadstropje. Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki pisno pooblastilo za zastopanje.
12. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene ponudniku neodprte.
13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-1327
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje ob Savi, po pooblastilu investitorja Občine Zagorje ob Savi, upoštevaje odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
objavlja

Ob-1328
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje ob Savi, po pooblastilu investitorja Občine Zagorje ob Savi, upoštevaje odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opremo prizidka k
Osnovni šoli Tone Okrogar v Zagorju ob
Savi
A) Splošni pogoji
A.1. Investitor: Občina Zagorje ob Savi,
C. 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
A.2. Predmet razpisa: oprema učilnic
(gospodinjstvo, računalništvo, gospodinjski
pouk in knjižnica) v prizidku k OŠ Tone
Okrogar v Zagorju ob Savi.
A.3. Obseg del je razviden iz dokumentacije, ki je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, na razpolago na podjetju INTACT.
Ponudniki bodo prejeli izvlečke iz projektne dokumentacije, sami pa bodo morali
oblikovati popis in projekte opreme na podlagi podatkov, ki jih bo dal na razpolago
razpisovalec natečaja.
A.4. Za prevzem razpisne dokumentacije morajo zainteresirani plačati stroške v
višini 12.000 SIT na ŽR razpisovalca, št.
52720-601-12900.
A.5. Orientacijska vrednost razpisanih
del je 4,000.000 SIT.
A.6. Predvideni rok pričetka del je september 1996, dokončanje pa oktober 1996.
A.7. Investitor bo dela oddal v paketu
enemu izvajalcu.
Ponudniki morajo priložiti k ponudbi tudi spisek kooperantov.
A.8. Rok za oddajo ponudbe je 30. dan
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
IN-TACT, d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410
Zagorje ob Savi, v zapečateni kuverti z oznako ponudnika.
Na kuverti naj bo napis “Ponudba za OŠ
Tone Okrogar – oprema – ne odpiraj”.
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Za prvi dan se šteje naslednji dan od
izida v Uradnem listu RS. Kolikor pride dan
oddaje ponudbe na dela prost dan, je dan
oddaje prvi naslednji delovni dan.
2. Vsebina ponudbe
2.A. Ponudba mora biti izdelana v skladu z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
2.B. Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela.
2.C. Ponudba mora vsebovati še:
– podatke o boniteti ponudnika (BON 1,
2 ali 3),
– seznam podizvajalcev,
– reference,
– projekt oziroma popis opreme.
2.D. Opcija ponudbe mora znašati 90 dni.
2.E. Ponudba mora biti oblikovana po
sistemu funkcionalni ključ v roke.
2.F. Za resnost ponudbe morajo ponudniki priložiti akceptni nalog v višini 10% od
ponudbene cene, ki ga bo investitor vnovčil, kolikor izbrani izvajalec ne bo podpisal
pogodbe pod pogoji, ki jih je navedel v ponudbi.
3. Kriteriji za izbiro izvajalca:
– reference,
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancija za resnost ponudbe in izvedbe,
– garancija za izvedena dela.
4. Odločitev o izbiri izvajalca
4.A. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo naslednji dan po roku za njihovo oddajo ob 12. uri, na sedežu investitorja, C. 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
4.B. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo imeti pisno pooblastilo.
4.C. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo popolne in pravočasno prispele.
4.D. Končno odločitev o izboru izvajalca bo investitor sporočil vsem ponudnikom
v zakonitem roku.
4.E. Ta objava ne zavezuje investitorja,
da z najugodnejšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom sklene pogodbo o izvajanju
del, ki so predmet tega razpisa.
IN-TACT, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– najugodnejša cena za razpisana dela,
ugodni plačilni pogoji, možnost kreditiranja, fiksnost cene,
– možnost sklenitve dveletne pogodbe,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del ter da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,
– reference za izvajanje takih in podobnih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti
dokaz o registraciji firme.
9. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno ponudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj – cesta L 5631” je potrebno dostaviti na naslov:
Občina Kuzma, Kuzma 24, v dveh ločenih
kuvertah.
10. Odpiranje ponudb bo v 10 dneh po
objavi v Uradnem listu RS.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Kuzma

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z dobro vidno oznako “Ne odpiraj
– ponudba traktor”.
Podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na zgornjem naslovu ali po tel.
064/242-061 (Stružnik).
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Javno podjetje
Komunala Kranj, p.o., Kranj

Ob-1329
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93), Občina Kuzma objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca del obnove in
modernizacije lokalne ceste Matjaševci –
mejni prehod v Občini Kuzma
1. Investitor: Občina Kuzma, Kuzma 24.
2. Predmet razpisa: obnova oziroma modernizacija lokalne ceste L 5631 Matjaševci
– mejni prehod v dolžini 1,45 km.
3. Orientacijska vrednost del znaša
34,000.000 SIT.
4. Pričetek izvedbe del: junij 1996.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na upravi Občine Kuzma, Kuzma 24 (tel. 069/55-201) kjer je tudi na vpogled projektna dokumentacija.

Št. 579-1/1996
Ob-1330
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, objavlja na
podlagi pravilnika o postopku za izvajanje
javnih razpisov za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 35/93) in odredbe o postopku za
izvajanje javnih razpisov za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet javnega razpisa: traktor Carraro 3700.
Zahteve investitorja: odkup starega traktorja TV 732.
3. Ponujena oprema in vozilo mora zadoščati tehničnim pogojem, varnosti, mora
imeti podpisane ateste, zagotovljen servis z
navedbo lokacije in rezervne dele. Cena naj
bo podana fco JP Komunala Kranj.
4. Okvirna vrednost je 16.000 DEM.
5. Predvideni dobavni rok: takoj.
6. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
Vsebovati mora zlasti:
a) dokazilo o registraciji ponudnika,
b) predlog pogodbe.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– plačilni pogoji,
– rok dobave in garancija,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
8. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: Javno podjetje Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4101 Kranj, v 10 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.
Na zgoraj navedenem naslovu bo istega
dne ob 12. uri odpiranje ponudb.

Št. 96/054

Ob-1331

Javni razpis
za investicijska dela v muzejskih depojih
v gradu v Murski Soboti
1. Predmet razpisa je:
– obnova elektroinstalacij v muzejskih
depojih (nadaljevanje sanacije elektrike v
gradu) z nujnimi gradbenimi deli.
2. Dela se bodo izvajala v skladu s programom ZVNKD Maribor in po popisih, ki
jih je izdelala ZEU – družba za ekonomiko
in urbanizem Murska Sobota.
3. Dokumentacijo in dodatne informacije dobijo ponudniki na sedežu ZEU – družba za ekonomiko in urbanizem, Murska Sobota, Staneta Rozmana 5, pri Draškoviču,
tel. 069/31-380.
4. Pričetek razpisane investicije je predviden za mesec junij 1996.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– reference ponudnika na področju dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– kompletnost ponudbe,
– jamstvo ponudnika za kvalitetno
opravljeno delo,
– najugodenjša cena in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Ponudbe z oznako “Ponudba za investicijska dela obnova elektroinstalacij – ne
odpiraj” pošljejo ponudniki v roku 10 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS, na
naslov: ZEU – družba za načrtovanje in inženiring, 9000 Murska Sobota, Staneta Rozmana 5.
7. Odpiranje ponudb bo dan po izteku
razpisa ob 12. uri, v prostorih Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti, Trubarjev drevored 4.
8. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 8 dni od izbire ponudnika.
Pokrajinski muzej
Murska Sobota
Št. 56/96

Ob-1240

Javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup opreme za
multivizijo
1. Naročnik opreme za multivizijo je
Urad vlade za informiranje, Levstikova 10,
Ljubljana.
2. Predmet razpisa je nakup opreme za
multivizijo z naslednjim opisom:
– 11 kom diaprojektorjev,
– 11 kom objektivov ZOOM 100–200
mm,
– 5 kom krmilnikov diaprojektorjev,
– 1 kom SD DAT sinhronizator,
– 3 kom dimmer modul,
– 3 kom AUX modul,
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– 1 kom CD, predelan z direktnim izbiranjem funkcij,
– 50 kom žarnice 82 V/300 W,
– 4 kom zvočniki s konzolami,
– 1 kom subwoofer,
– 1 ojačevalec s surround zvokom,
– 1 kom polkrožno platno (ca. 4,5 m × 2
m), montažno, za sprednjo projekcijo.
2. Vsa pojasnila za izdelavo ponudbe
lahko zainteresirani dobijo na Uradu vlade
za informiranje, Ljubljana, Levstikova 10,
Vitja Matijašič, tel. 1250-111.
3. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazilo
o registraciji,
– bonitetna poročila (BON 1, 2, 3),
– vzorec pogodbe z roki dobave, ceno in
načinom plačila,
– izjavo o garancijski dobi in pogarancijskem vzdrževanju z navedenimi pogoji
in podatki o servisni službi.
4. Orientacijska vrednost opreme je
5,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro ponudbe so:
– kakovost,
– garancija in kakovosten servis,
– cena,
– dobavni rok,
– podpora pri validaciji in kompatibilnost s sistemi kakovosti.
6. Pisne ponudbe morajo biti oddane v
15 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na naslov: Urad vlade
za informiranje, Ljubljana, Levstikova 10.
Ponudbe, ki bodo prispele po navedenem
roku, komisija ne bo obravnavala.
7. Vse ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z označbo “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis”.
8. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po izteku roka za oddajo ponudb
ob 12. uri, v sejni sobi Urada vlade za informiranje, Ljubljana, Levstikova 10. Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudb pisna pooblastila za zastopanje.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa pisno najkasneje 10 dni po odpiranju ponudb.
Urad Vlade za informiranje

– format: A4,
– obseg: ca. 620 strani + ovitek,
– naklada: 2500 izvodov,
– tisk: 12 pol 2/2, ostalo 1/1, ovitek 5/0
plastificiran,
– vezava: 2300 izvodov broširano, 200
izvodov italijanska vezava. V vse izvode bo
vlepljena 1× zgibana karta pred knjižnim
blokom, ki jo dostavi naročnik. Prav tako se
vloži v vse izvode 1× zgibana shema občin
Slovenije 2/2, ki jo stiska izvajalec,
– papir: ovitek PPR1-280 gr in prevlečni
umetniški 135 gr, za knjižni blok 80 gr brezlesni,
– tekst in tabele ter podatke za grafikone
dostavi naročnik na disketah v LOTUS-u 4
in WORD-6.0 in izpis na papirju.
4. Ponudniki naj navedejo cene ločeno
za:
a) računalniško oblikovanje teksta in tabel (98% so tabele),
b) izdelavo grafikonov (strani na katerih
so grafikoni so dvobarvne),
c) tisk in vezavo.
Statistični urad si pridržuje pravico izbire najugodnejšega ponudnika za celoten
predmet razpisa ali ločeno po točkah 2a, 2b,
2c. Zaradi lažje predstave obsega dela si je
mogoče ogledati Statistični letopis 1995.
5. Predvidena oddaja del je junij 1996.
Rok izdelave publikacije je 15. november
1996. Publikacija bo imela 35 poglavij, ki
bi jih oddajali postopoma v dogovoru z izbranim kandidatom. Za tisk morajo biti izdelani filmi 25 dni pred končnim rokom.
Fotolite za ovitek izdela izvajalec.
6. Naročnik zahteva končno-tiskano-vsebino statističnega letopisa 1996 tudi na disketah v LOTUS-u oziroma WORD-u.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– popolnost in preglednost ponudbe,
– reference,
– cena,
– rok izdelave,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– druga merila, ki jih določa omenjena
odredba oziroma druge ponujene ugodnosti.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in naslov ponudnika ter odgovorno osebo,
– dokazilo o registraciji,
– seznam referenc ponudnika,
– opis organizacije dela – organiziranost
dela,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom in prilogami,
– strukturo cene,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti iz pogodbe.
9. Rok in način oddaje ponudbe: ponudbe se lahko oddajo osebno vsak dan od 8. do
14. ure v vložišču Statističnega urada Republike Slovenije, Ljubljana, Vožarski pot
12 ali po pošti. Za pravočasno vloženo se
šteje ponudba, ki prispe do vključno 10. 5.
1996. Ponudba mora biti oddana v zaprti
kuverti, ki mora biti pravilno opremljena, s
pripisom “Ne odpiraj, ponudba za tiskanje
in vezavo publikacije”.
10. Nepravočasno prejete ali nepravilno
opremljene ponudbe ne bodo obravnavane
ter bodo vrnjene ponudniku.

11. Javno odpiranje ponudb bo 16. 5.
1996 na sedežu naročnika, Vožarski pot 12,
Ljubljana s pričetkom ob 9. uri. Ta objava
velja kot vabilo.
12 .Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.
13. Vsa dodatna pojasnila je mogoče dobiti pri Petru Delaku in Antonu Rojcu vsak
delovni dan med 10. in 12. uro po tel. 12553-22 int. 227 ali 303.
Statistični urad Republike Slovenije

Št. 93/96
Ob-1241
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, objavlja na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
računalniško oblikovanje, tisk in vezavo
publikacije Statistični letopis 1996
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, Vožarski pot 12.
2. Predmet razpisa je dvojezična publikacija – Statistični letopis 1996:
a) računalniško oblikovanje in prelom
teksta in tabel,
b) izdelava grafikonov (ca. 30),
c) tisk in vezava publikacije.
3. Osnovni podatki za oblikovanje in tisk
publikacije so:

Št. 26/6-96
Ob-1242
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota, Arh.
Novaka 2b, objavlja
javni razpis
za nabavo vozil
1. Predmet razpisa:
– 3 kom osebni avtomobil z opremo od
1.100 do 1.400 ccm,
– 1 kom osebni avtomobil z opremo od
2.000 do 2.600 ccm,
– 1 kom specialni osebni avtomobil z
ločenim prostorom za prevoz strupov z opremo od 1.100 do 1.600 ccm.
2. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– konkurenčne cene,
– rok dobave in garancijski rok,
– reference,
– fiksna cena,
– kreditni pogoji oziroma nakup na leasing,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev ter nabavi rezervnih delov,
– možnost menjave staro za novo,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
(npr. popusti, brezplačni prvi tehnični pregled, dodatna oprema, ipd.).
3. Pisne ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis za nabavo avtomobilov”, 15 dni od objave v Uradnem listu
RS na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, Arh. Novaka 2b.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
5. Javno odpiranje ponudb bo peti delovni dan po preteku roka za oddajo ponudb, v prostorih Zavoda za zdravstveno
varstvo Murska Sobota ob 11. uri.
6. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pisna pooblastila za zastopanje.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika v 30 dneh po odpiranju ponudb.
8. Naročnik se lahko odloči, da ne izbere
dobavitelja iz tega razpisa.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpoložljivih sredstev.
Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota
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Št. 23/96
Ob-1243
MOP – Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana, objavlja

b) priprava in izvedba centralnega institucionalnega dela razstave v Tokiu (ca. 15–
20 m2),
c) logistična priprava poslovne konference in tiskovne konference (priprava prostorov, opreme, vabila, sodelovanje z organizatorji na Japonskem),
č) priprava in izvedba kulturnega programa ob otvoritvi razstave in na sprejemu
v Tokiu,
d) priprava in izvedba sprejema za poslovne partnerje in razstavljalce (ca. 200
oseb),
e) obveščanje japonske javnosti (oglaševanje, ciljno vabljenje in zunanje oglaševanje),
f) izdelava celostne podobe prireditve in
sejemskih gradiv,
g) priprava in izdelava kataloga ter drugih gradiv v japonskem jeziku,
h) izdelava ankete med udeleženci razstave po končani predstavitvi in priprava
zaključnega poročila o razstavi,
i) druge aktivnosti za podporo razstavljalcev po predlogu ponudnika.
4. Urad za gospodarsko promocijo bo v
cilju pokritja stroškov storitev iz prejšnje
točke sofinanciral znesek v višini 15 mio
SIT. Večino stroškov iz točke 3.a) v dejanski višini nosijo podjetja-razstavljalci.
5. V ceno ponudbe mora biti vključen
prometni davek.
6. Izvajalec s pogodbo prenese vse avtorske pravice za gradiva iz točke 3.f) na
Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
7. Rok dokončanja del je konec decembra 1996.
8. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so naslednja:
– celovitost vsebine ponudbe,
– kakovost predlagane izvedbe,
– poznavanje japonskega poslovnega
okolja in možnosti tesnega sodelovanja z
japonskimi podjetji pri dejanski izvedbi projekta,
– reference pri izvajanju takšnih ali podobnih projektov gospodarske in izvozne
promocije,
– cena in plačilni pogoji,
– natančni terminski načrt izvedbe obeh
predstavitev slovenskega gospodarstva,
– druge dodatne ugodnosti s strani ponudnika.
9. Ponudba mora biti sestavljena skladno s pogoji citirane odredbe ter mora vsebovati vso zahtevano dokumentacijo.
10. Pisne ponudbe je treba poslati priporočeno v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad
za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana z oznako:
“Ne odpiraj – razpis” z navedbo “Japonska
– 96”. Ponudba mora ne glede na vrsto prenosa te pošiljke prispeti najpozneje v torek
27. 5. 1996 do 13. ure. Ponudb, ki ne bodo
prispele pravočasno ali bodo nepravilno
opremljene, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene pošiljateljem.
11. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb v prostorih Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije na Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,

Ljubljana, v ponedeljek 3. 6. 1996 ob 10.
uri.
12. Vsi ponudniki bodo glede odpiranja
ponudb prejeli zapisnik komisije o odpiranju ponudb, pisno pa bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v
15 dneh.
13. Dodatne informacije in brezplačno
tehnično dokumentacijo v zvezi z razpisom
dobite na Uradu za gospodarsko promocijo
in tuje investicije med 9. in 11. uro (tel.
061/178-3557).
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj
Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

ponovljeni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev –
naloga: Eurocode 8-II. del
1. Uprava RS za geofiziko ponovno objavlja razpis za izdelavo strokovnih podlag
za določitev potresnih parametrov za slovensko verzijo standardov Eurocode 8 – II.
del.
2. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete pri Saši Dumbovič, Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za geofiziko,
Kersnikova 3, Ljubljana od 29. aprila do 7.
maja 1996.
3. Orientacijska vrednost naročila je
1,700.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del je 1. junij
1996, zaključek pa 15. november 1996.
5. Rok za oddajo ponudbe je torek, 14.
maj 1996 do 12. ure v tajništvu Uprave RS
za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.
6. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
14. maja 1996 ob 12. uri v prostorih Uprave
RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.
7. Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika bo posredovano ponudnikom do 22.
maja 1996.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko
Št. 18/4-96
Ob-1244
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 5, Ljubljana, na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
gospodarske predstavitve Slovenije na
Japonskem v novembru 1996
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 5,
Ljubljana, kot organizator in sofinancer.
2. Predmet razpisa: celovita izvedba 7dnevne samostojne predstavitve slovenskega gospodarstva v Tokiu v sodelovanju z
JETRO (Japan Extermal Trade Organisation). Predvidena razstavna površina v Tokiu je ca. 250 m2 , okvirni termin izvedbe pa
je od 19. 11. do 29. 11. 1996. Razstavo v
Tokiu (najem in ureditev dvorane, postavitev razstavnih regalov in stojnic, namestitev
eksponatov) financira JETRO.
Točni podatki o lokaciji in datumu predstavitve v Tokiu bodo na voljo kot del tehnične dokumentacije.
3. Ponudniki morajo zagotoviti izvedbo
naslednjih storitev:
a) priprava in izvedba razstave za podjetja – razstavljalce obsega:
– razpis in izdelavo prijavnih gradiv,
– pridobivanje podjetij – razstavljalcev,
– načrt postavitve razstave,
– organizacijo transporta eksponatov do
razstavnega prostora v Tokiu, ter povratek
eksponatov v Slovenijo,
– pomoč JETRO pri organizaciji predstavitve v Tokiu;

Št. 287/96
Ob-1245
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), Občina Radovljica v sodelovanju
z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Bled
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Radovljica v letu 1996
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Občini Radovljica, Cestno komunalna infrastruktura, pri Juretu Klančniku, tel. 064/714-080.
3. Predmet razpisa:
3.1 Redna vzdrževalna dela:
a) ročna cestarska dela zajemajo ročna
čiščenja cestnih odvodnikov oziroma dražnikov, čiščenje cevnih in ploščatih propustov, ročni izkop koritnice in prečnih kanalov, ročno posipanje cestišča, urejanje brežin in vzdrževanje objektov na gozdnih cestah,
b) strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gredanje in profiliranje cestišča, nasipanje
gramoznega materiala, ter vzdrževanje in
izdelava objektov na gozdnih cestah,
c) zimska vzdrževalna dela za sezono
1996/97. Pri tej postavki gre za označevanje gozdnih cest, pluženje in posipavanje.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,159.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del kot je razpisan glede na pridobitev sredstev (republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti in drugih).
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del v letu 1996. Dela se izvajajo po operativnih četrtletnih planih.
6. Merila za izbiro izvajalca: reference
za to področje, ponudbena cena za enoto,
strojne in delavne kapacitete, plačilni roki,
fiksnost cen, garancijski roki in druge ugodnosti.
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7. Ponudbe za javni razpis predložite do
četrtka 9. 5. 1996, do 11. ure v tajništvo
Občine Radovljica, v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj, javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Radovljica”. Na ovojnici mora
biti naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb bo javno v prostorih Občine Radovljica – mala sejna soba v
četrtek 9. 5. 1996 ob 11. uri.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni do 17. 5. 1996.
Občina Radovljica

oznako “Ne odpiraj, javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Bohinj”. Na ovojnici mora biti
naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb bo javno v prostorih Občine Radovljica – mala sejna soba v
četrtek 9. 5. 1996 ob 11. uri.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni do 17. 5. 1996.
Občina Bohinj

3. Orientacijska
vrednost
del
je
4,500.000 SIT.
4. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika bodo: ponudbena cena, plačilni pogoji, registracija dejavnosti in potrdila o izpolnjevanju pogojev za izvajanje razpisanih
del, reference o dosedanjih delih in ostale
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik in bi lahko
bistveno vplivale na izvedbo del. Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
5. Ponudbe morajo vsebovati vse sestavine iz 12. člena že citirane odredbe.
6. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dobijo na Občini Gornji Grad, Attemsov trg
3, vsak dan od 8. do 12. ure. Vsa dodatna
pojasnila v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo pri tajniku občinske uprave Francu Pozniču. Stroški razpisne dokumentacije
so 7.000 SIT, ki jih ponudnik plača pred
dvigom dokumentacije na ŽR Občine Gornji Grad, št. 52810-630-10105.
7. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo oddajte v zaprtih kuvertah z oznako
(“Ne odpiraj – javni razpis” Sanacija plazu)
na naslov Občina Gornji Grad Grad v 10
dneh po objavi tega razpisa.
8. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku predpisanega roka ob 13. uri v sejni
sobi Občine Gornji Grad. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti
pooblastilo za zastopanje.
9. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo del glede na finančno sposobnost.
10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izidu razpisa v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Gornji Grad

Št. 287/96
Ob-1246
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), Občina Bohinj v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Bled
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Bohinj v letu 1996
1. Naročnik: Občina Bohinj.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Občini Radovljica, cestno komunalna infrastruktura, pri Juretu Klančniku, tel. 064/714-080.
3. Predmet razpisa:
3.1 Redna vzdrževalna dela:
a) ročna cestarska dela zajemajo ročna
čiščenja cestnih odvodnikov oziroma dražnikov, čiščenje cevnih in ploščatih propustov, ročni izkop koritnice in prečnih kanalov, ročno posipanje cestišča, urejanje brežin in vzdrževanje objektov na gozdnih cestah,
b) strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gredanje in profiliranje cestišča, nasipanje
gramoznega materiala, ter vzdrževanje in
izdelava objektov na gozdnih cestah,
c) zimska vzdrževalna dela za sezono
1996/97. Pri tej postavki gre za označevanje gozdnih cest, pluženje in posipavanje.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 4,640.500 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del kot je razpisan glede na pridobitev sredstev (republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti in drugih).
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del v letu 1996. Dela se izvajajo po operativnih četrtletnih planih.
6. Merila za izbiro izvajalca: reference
za to področje, ponudbena cena za enoto,
strojne in delavne kapacitete, plačilni roki,
fiksnost cen, garancijski roki in druge ugodnosti.
7. Ponudbe za javni razpis predložite do
četrtka 9. 5. 1996, do 11. ure v tajništvo
Občine Radovljica, v zapečateni kuverti z

Ob-1247
Župnijski urad Motnik, Motnik 26, objavlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
obnovitev cerkve sv. Jurija v Motniku
1. Predmet razpisa za gradbeno-obrtniška dela za obnovo cerkve in ureditev drenažne kanalizacije cerkve sv. Jurija v Motniku.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.
3. Predvideni rok pričetka del je v maju
leta 1996, dokončanje pa po dogovoru z
izbranim ponudnikom.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– registracija za tovrstna dela,
– reference pri podobnih delih,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– druge ponujene ugodnosti.
5. Rok za oddajo ponudbe je deset dni
po objavi v Uradnem listu RS.
6. Ponudba mora biti izdelana skladno z
določili 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in oddane v
zapečateni ovojnici z oznako: “Ponudba za
obnovitvena dela cerkve sv. Jurija v Motniku”. “Ne odpiraj!”
7. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v Župnijskem uradu v Motniku, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure, kjer se dobijo
tudi vse dodatne informacije na tel. 061/733184 (Hočevar Frančišek).
8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Župnijskega urada Motnik na prvi delovni dan
po poteku razpisa ob 11. uri.
9. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
20 dneh po odpiranju ponudb.
10. Investitor si pridržuje pravico povečanja ali zmanjšanja obsega razpisanih del z
ozirom na razpoložljiva finančna sredstva.
Župnijski urad Motnik
Št. 012-2/96
Ob-1248
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Gornji Grad
javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije plazu na
cesti Nova Štifta–Črnivec
1. Investitor: Občina Gornji Grad.
2. Predmet razpisa je izbor izvajalca in
oddaja del za izvedbo sanacije plazu na cesti Nova Štifta–Črnivec (ob kmetiji Podbrežnik).

Št. 0048-308/18-96
Ob-1249
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračunu (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izvedbo del v prostorih apartmajev
na Debelem Rtiču
1. Predmet razpisa so gradbenoobrtniška
in instalacijska dela.
2. Orientacijska vrednost del je:
5,400.000 SIT.
3. Lokacija del: Debeli Rtič.
4. Predviden pričetek del je po podpisu
pogodbe – predvidoma 10. 5. 1996, zaključek del in montaža 5. 6. 1996.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe del.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
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7. Ponudbe morajo biti dane v dveh zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene: prva kuverta mora biti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/18-96,
Adaptacija apartmajev Debeli Rtič – dokumentacija”, druga kuverta z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/18-96, Adaptacija apartmajev Debeli Rtič – ponudba”.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana. Ponudbe morajo prispeti na
naslov do 8. 5. 1996 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v prejemno pisarno MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 9. 5. 1996 ob 8.
uri v prostorih MNZ UUNZ, Beethovnova
3, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
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 starejši od 3 mesecev od dneva razpisa, podpisani
in žigosani razpisni pogoji, podatki o finančnem 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 izvodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana v dneh od 29. 4. 1996 do 3. 5.
1996 od 10. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Francu
Hrabarju, tel. 061/302-552.
Ministrstvo za notranje zadeve

– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
8. Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:
– firma oziroma ime ponudnika,
– veljavna registracija za dejavnost, registracija mora biti overjena, vendar overjenost ne sme biti starejša od 30 dni,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– podatki o kapacitetah in njihovi zasedenosti,
– podatki o razpoložljivih kadrih ter o
njihovi strokovni usposobljenosti,
– ponudbena cena na originalnih obrazcih,
– plačilni pogoji,
– časovni plan izvedbe,
– podatki o boniteti poslovanja ne starejši od 30 dni (potrjen BON 1, BON 2, BON
3),
– vzorec pogodbe (predloženo pogodbo
investitor lahko sprejme ali pa pripravi svojo),
– opcijski rok (najmanj 60 dni po odpiranju ponudb),
– pisno izjavo, da si je ogledal teren,
kjer se bo gradilo kanalizacijsko omrežje,
da je seznanjen s pogoji graditve ter da je
seznanjen z obsegom del in potrebnimi materiali,
– kalkulativne elemente za obračun morebitnih dodatnih del,
– pisno izjavo, da bodo zavarovali predmet investicije v času izvajanja del od morebitne škode,
– pisno izjavo, da bo investitorju ob podpisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti: rokov, kvalitete, garancije in odpravo pomanjkljivosti v garancijskih rokih
predal garancijo banke v vrednosti 10%
vrednosti pogodbenih del.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.
9. Ponudba mora vsebovati podatke, ali
bo ponudnik izvršil obveznosti sam ali s
podizvajalci, ter podatke o podizvajalcih in
obsegu del, ki bi ga le-ti izvajali. Hkrati je
potrebno priložiti bonitete podizvajalcev.
10. Naročnik si pridružuje pravico določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva (fazna gradnja) ali odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.
11. Ponudniki lahko dvignejo potrebno
razpisno dokumentacijo za izdelavo prijave
ter dobijo vse potrebne informacije na naslovu: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, tel. 061/851-343, vsak delovnik od 7. do 10. ure, do vključno petnajstega dneva po objavi tega razpisa (kontaktna
oseba: Lovko Marko). V tem času bo možen
tudi vpogled v celotno projektno dokumentacijo – PGD, PZI, lokacijsko dokumentacijo, pridobljena dovoljenja in soglasja.
Razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo na osnovi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na žiro račun 51300-630-10077 – proračun Občine
Kočevje – javni razpis.
12. Rok oddaje ponudb in odpiranje ponudb

Pisne prijave z vso dokumentacijo, ki je
zahtevana je potredno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako “Kanalizacija Šalka vas –
kanal “E” II. faza”, z imenom in naslovom
prijavitelja in pripisom “Ne odpiraj – javni
razpis” na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje. Ovojnica s prijavo mora tako opremljena prispeti – ne
glede na vrsto prenosa – do 27. maja 1996
do 10. ure. Ponudbe, ki pridejo po tej uri,
bodo zavrnjene.
Odpiranje ponudb bo opravljeno isti dan
v prostorih občinske uprave, Ljubljanska c.
26 (sejna soba) ob 11. uri.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.
14. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Kočevje

Ob-1255
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca del na
kanalizacijskem omrežju
1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa: odvajanje sanitarnih
in delno meteornih odpadnih vod iz področja dela naselja Šalka vas z navezavo na kanal “E”.
3. Orientacijska cena: 30,000.000 SIT.
4. Lokacija: naselje Šalka vas v Občini
Kočevje.
5. Predvideni rok pričetka del: julij 1996.
6. Predvideni rok zaključka del: november 1996.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik
ni nujno, da je najugodnejši),
– način plačila in fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– kvaliteta,

Št. 55/96
Ob-1256
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca
Nova Gorica, p.o., Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo izolacije
podstrešja in tesnjenje oken na stari
stavbi bolnišnice
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, p.o., Šempeter
pri Gorici, Padlih borcev 13, v sodelovanju
z Inštitutom Jožef Štefan, Center za energetsko učinkovitost – program PHARE “Demonstracijski projekti energetsko učinkovitih investicij za zgradbe in industrijo”.
2. Predmet razpisa: izvedba izolacije
podstrešja in tesnjenje oken na stari bolnišnici v Šempetru pri Gorici.
3. Orientacijska vrednost del znaša
5,500.000 SIT.
4. Pričetek izvajanja del je v začetku meseca junija 1996, rok za izvedbo izolacije
podstrešja je 17. 6., za ostala dela pa do 15.
avgusta 1996.
5. Razpisna dokumentacija obsega:
– tehnično poročilo,
– popis del,
– razpisne pogoje.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference, ki ne smejo biti starejše od 2
let, usposobljenost za izvedbo razpisanih del.
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca, Ulica Padlih borcev 13, v Šempetru pri Gorici, v tajništvu tehnično oskrbovalnega sektorja do 9. 5. 1996 do 15. ure,
oziroma dobijo po pošti na podlagi dokazila
o plačanih stroških v višini 6.000 SIT, na
žiro račun bolnišnice št. 52000-603-32020,
s pripisom za stroške razpisne dokumentacije.
8. Rok za predajo ponudbe je do 10. 5.
1996 do 11. ure v zapečateni kuverti z oznako “Javni natečaj – izolacija podstrešja in
tesnjenje oken – Ne odpiraj” v vložišču razpisovalca. Po pošti poslane ponudbe morajo
prispeti v bolnišnico do zgoraj navedene
ure.
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9. Javno odpiranje ponudb bo 10. 5. 1996,
ob 11.30 v sejni sobi uprave bolnišnice.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
do 21. 5. 1996.
Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca,
Nova Gorica

Št. 04-35-3521/1-96
Ob-1271
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Carinska uprava Republike Slovenije

like Slovenije, tel. 061/140-10-44, int. 2812, Irena Bera, vsak delovnik med 8. in 11.
uro.
Carinska uprava Republike Slovenije

javni razpis
za dobavo carinske žice in carinskih
plomb
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je dobava carinske žice in carinskih plomb.
3. Predviden rok dobave je skladno z dogovorom oziroma najkasneje do 15. 6. 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisa je
8,700.000 SIT. Prometni davek je vključen
v ceno.
5. Lokacija dostave je fco skladišče naročnika.
6. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi pooblastila na Carinski upravi Republike Slovenije, Šmartinska 130 (VII. nadstropje, vložišče) v Ljubljani, vsak delovnik od 9. do 11. ure.
7. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik
vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so
priloženi razpisni dokumentaciji. Ponudnik
je dolžan oddati ponudbo na originalnem
izvodu, ki ga prejme v razpisni dokumentaciji.
8. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo
izločene. Prav tako bodo izločene vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi izbire ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kvaliteta ponujenega izdelka,
– rok dobave,
– reference ponudnika,
– cena,
– eventualni popusti,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje drugih pogojev.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbo, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z navedenimi merili.
10. Ponudba mora biti oddana v zaprti
dvojni kuverti in pravilno opremljena. Na
zunanji kuverti mora biti oznaka “Ne odpiraj – ponovni javni razpis za izdelavo delov
carinske uniforme, njenih dodatkov in tkanine”, na notranji pa točen naslov ponudnika.
Ponudbo je potrebno poslati priporočeno do vključno 13. 5. 1996 do 9. ure; lahko
pa so vročene osebno do istega roka na naslov: Carinska uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 130, Ljubljana (VII. nadstropje,
vložišče).
11. Odpiranje ponudb bo 13. 5. 1996 ob
10. uri, v sejni sobi na Šmartinski 130 v
Ljubljani, XI. nadstropje. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb.
Vse informacije v zvezi s tem razpisom
dobijo ponudniki na Carinski upravi Repub-

Ob-1272
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Škofja Loka objavlja

Ob-1257
Na podlagi odredbe o postopku in izvajanju javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo
hidravličnega dvigala za prevoz ljudi in
tovora
1. Naročnik: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center
144, Črna na Koroškem.
2. Predmet razpisa: izgradnja hidravličnega dvigala za prevoz ljudi in tovora ob
fasadi obstoječega objekta (gradbeni in
strojni del).
3. Kraj, datum, čas in oseba, pri kateri se
lahko dvigne razpisna dokumentacija.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
od 6. maja 1996 dalje na naslovu: CUDV
Črna, Center 144, vsak delovni dan od 7. do
12. ure, po predhodni najavi pri Moličnik.
4. Navedba vsebine javnega naročila
Udeleženci, ki se bodo udeležili tega javnega razpisa, morajo v svoji ponudbi poleg
predračuna predložiti še naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o registraciji,
– podatke o kadrih, ki bodo vodili izvedbo razpisnih del,
– boniteto podjetja.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa, ponudniki pristajajo na razpisane pogoje in posebne pogoje, da bodo kot najugodnejši ponudniki izvedli razpisana dela
in sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po
načelu “funkcionalni ključ v roke”.
Opcija ponudbe je 30 dni.
5. Orientacijska vrednost naročila je
6,000.000 SIT.
6. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del: dela je potrebno izvesti v mesecu juliju
1996.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– rok izvedbe,
– kvaliteta dela in materiala,
– najnižja ponudba ni nujno, da je najugodnejša.
8. Rok v katerem mora ponudnik oddati
ponudbo
Rok za oddajo ponudb je 10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do 9.
ure.
9. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1996
ob 9. uri v tajništvu centra.
10. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni po javnem odpiranju
ponudb.
Center za usposabljanje, delo in
varstvo Črna na Koroškem

javni razpis
za oddajo storitev vodenja del in
strokovno tehničnega ter finančnega
nadzora pri investicijskem vzdrževanju
objektov družbenih dejavnosti v Občini
Škofja Loka po programu za leto 1996
1. Predmet razpisa: Občina Škofja Loka
razpisuje dela – vodenje investicij in strokovno tehnični ter finančni nadzor pri investicijskem vzdrževanju objektov družbenih
dejavnosti v Občini Škofja Loka po programu del za leto 1996.
2. Čas in lokacija del: dela bodo predvidoma potekala od junija do novembra 1996
na osnovnih šolah, otroških vrtcih ter kulturnih in športnih objektih na območju Občine Škofja Loka.
3. Orientacijska vrednost del investicijskega vzdrževanja znaša 28,300.000 SIT,
okvirna vrednost razpisanih del pa 500.000
SIT.
4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena,
– seznam tehničnega osebja, ki bo odgovorno za strokovno tehnični nadzor,
– sodno registracijo in inšpekcijsko dovoljenje za opravljanje razpisanih del,
– seznam referenčnih objektov, na katerih je izvajalec opravljal podobna razpisna
dela in
– eventualne druge elemente, ki investitorju lahko dokažejo ugodnost ponudbe.
5. Splošni pogoji:
– ponudba se daje v procentih od orientacijske vrednosti investicijskih del,
– kompletnost ponudbe za celoten obseg
investicijsko-vzdrževalnih del.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference ponudnika na podobnih delih,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
7. Ponudbo je potrebno oddati pismeno
do 10. 5. 1996 na naslov: Občina Škofja
Loka, Poljanska 2, 4220 Škofja Loka.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z naslovom ponudnika in oznako: “Ne odpiraj,
ponudba – nadzor investicijskega vzdrževanja”.
8. Ponudniki lahko dvignejo opis predvidenih investicijsko-vzdrževalnih del na
Občini Škofja Loka, Mestni trg 15, soba
16/II, Alojz Bogataj, tel. 064/624-190.
9. Odpiranje ponudb bo 13. 5. 1996 ob
12. uri, v sejni sobi v V. nadstropju, Mestni
trg 15.
10. Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni pismeno v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
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Ob-1273
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Škofja Loka objavlja

be o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnikov predložiti pisna
pooblastila za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno, najkasneje v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Urad varuha človekovih pravic

javni razpis
za izbiro izvajalcev investicijskovzdrževalnih del na objektih družbenih
dejavnosti v Občini Škofja Loka po
programu za leto 1996
1. Investitor: Občina Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa so
investicijsko-vzdrževalna dela na objektih
družbenih dejavnosti v Občini Škofja Loka
po programu del za leto 1996. Seznam predvidenih del in popise prejmejo ponudniki z
razpisno dokumentacijo. Investicijsko-vzdrževalna dela zajemajo gradbena dela, vseh
vrst obrtniška in inštalacijska dela.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 24,300.000 SIT.
4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena,
– seznam tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del,
– sodno registracijo in inšpekcijsko dovoljenje za opravljanje razpisanih del,
– seznam referenčnih objektov, na katerih je izvajalec opravljal podobna razpisna
dela in
– eventualne druge elemente, ki investitorju lahko dokažejo ugodnost ponudbe.
5. Rok izvedbe: razpisana dela se bodo
izvajala od junija do novembra 1996.
6. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika na podobnih delih,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
7. Kompletnost ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe za posamezno vrsto del
iz seznama investicijsko-vzdrževalnih del
ali za več del skupaj.
8. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo popise predvidenih investicijsko-vzdrževalnih del in detajlne pogoje
razpisa na Občini Škofja Loka, Mestni trg
15, soba 16/II, Alojz Bogataj, tel. 064/624190.
9. Ponudbo je potrebno oddati pismeno
do 10. 5. 1996 na naslov: Občina Škofja
Loka, Poljanska 2, 4220 Škofja Loka.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z naslovom ponudnika in oznako: “Ne odpiraj,
ponudba – vzdrževanje objektov družbenih
dejavnosti”.
10. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
13. 5. 1996 ob 13. uri, v sejni sobi v V.
nadstropju, Mestni trg 15.
11. Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni pismeno v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
Občina Škofja Loka
Št. 0806-2/96-2
Ob-1274
Republika Slovenija, Urad varuha človekovih pravic, Ljubljana, Slovenska cesta
27, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter odred-

javni razpis
za tiskanje letnega poročila in
predstavitvenega materiala urada
1. Naročnik: Republika Slovenija, Urad
varuha človekovih pravic, Slovenska cesta
27, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: oblikovanje in tiskanje letnega poročila in predstavitvenega materiala Urada varuha človekovih pravic, in
sicer:
3. Osnovni podatki za posamezno publikacijo oziroma predstavitveni material:
3.1. Poročilo
– naklada: 1500 izvod. + nadaljn.,
– obseg: do 100 strani,
– tisk: dvostranski enobarvni,
– papir: brezlesni 90 g, ovitek PPR 300
g, dvobarvni enostranski tisk mat enostransko plastificirano,
– vezava: broširana ali lepljena,
– format: A4.
3.2. Predstavitveni material – zgibanka
– naklada: 1500 izvod. + nadalj.,
– papir: velux, 130 g,
– tisk: dvostranski, color,
– velikost: 9,5 × 21 cm,
– dodelava: zgibanka – trikrat zgibana.
3.3. Plakat
– naklada: 3000 izvod.,
– papir: brezlesni 115 g,
– format: 48 × 68 cm,
– tisk: dvobarvno.
4. Tekst izročimo lektoriran in na disketah (Word Perfect).
5. Orientacijska vrednost celotnega naročila je do 1,400.000 SIT.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdili o registraciji in
referencah pobudnika.
7. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
elemente:
– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– reference o opravljenih delih pri oblikovanju in tiskanju podobnega materiala,
– jamstvo za kvalitetno izvedbo prevzetih nalog,
– plačilne pogoje,
– predračun na podlagi 3. točke javnega
razpisa s ceno na izvod publikacije ali predstavitvenega materiala,
– rok izvedbe.
8. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bomo upoštevali predvsem:
– kvaliteto izdelave,
– ceno storitve in plačilne pogoje,
– rok izvedbe,
– reference o opravljenih delih.
9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Urad
varuha človekovih pravic, Slovenska 27,
Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v
zapečatenih kuvertah. Na ovojnici naj bo
označeno: “Ne odpiraj – javni razpis – predstavitveni material” z oznako ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1996 ob
9. uri, v prostorih Urada varuha človekovih
pravic.

Ob-1275
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport Ljubljana
javni razpis
za izbiro dobaviteljev opreme za
Športno dvorano Zlato polje v Kranju
1. Investitor je Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža
opreme za Športno dvorano Zlato polje:
poz. 2.1 Vgrajena in premična oprema v
športni dvorani (34,000.000 SIT),
poz. 2.2 Vgrajena in premična oprema v
ostalih prostorih (6,000.000 SIT).
Cene v oklepajih pomenijo orientacijske
vrednosti del.
3. Ponudniki nudijo celotno razpisano
opremo, lahko pa le ločene, vendar zaključene sklope opreme (poz. 2.1 ali poz. 2.2).
4. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na te razpisne
pogoje in na posebne razpisne pogoje, ter
dajejo svoj pristanek, da bodo kot izbrani
najugodnejši ponudnik izvedli razpisana dela in sklenili za njihovo izvedbo pogodbo
po načelu fiksne cene in “ključ v roke”.
Avans ni predviden.
5. Dinamika izvedbe del
Pričetek montaže: 1. 7. 1996.
Zaključek del: 15. 8. 1996.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS, do vključno desetega dne
po objavi tega razpisa, vsak delovni dan
med 9. in 12. uri, na podjetju Domplan
Kranj, Bleiweisova 14, Kranj, tel. 064/268742, pri Janezu Fajfarju.
Dokumentacija se lahko dvigne ob predložitvi dokazila o plačilu 25.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro račun št. 51500601-16114.
7. Za resnost ponudbe mora ponudnik
priložiti akceptni nalog v višini 10% od ponujene cene, ki ga bo investitor vnovčil v
primeru, če izbran izvajalec ne bo podpisal
pogodbe pod pogoji, ki jih je navedel v ponudbi.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– ponujena cena in plačilni pogoji; najcenejši ni nujno najugodnejši,
– reference,
– roki izvedbe,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– bonitete,
– druge ugodnosti.
9. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
80 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in podobne varovalne klavzule ne bomo
upoštevali.
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10. Ponudbe je treba oddati najkasneje v
31 dneh po objavi v Uradnem listu RS (za
prvi dan se šteje dan izida Uradnega lista
RS), do 12. ure, na naslov: Domplan Kranj,
p.o., Bleiweisova 14, 4000 Kranj.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – ne odpiraj –
oprema za Športno dvorano Zlato polje”.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport

– garancijski roki,
– ostale ugodnosti.
7. Ponudbe za javni razpis predložite do
10. 5. 1996 do 10. ure, v tajništvo Občine
Bled, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj
– javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Bled”. Na
kuverti mora biti naslov pošiljatelja.
8. Odpiranje ponudb bo 13. 5. 1996 ob
13. uri, v sejni sobi Občine Bled.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
Občina Bled
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Bled

jo odstopati od najbolj ugodnih kreditnih
pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kredita
veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno
kategorijo kreditojemalca.
4. Kreditojemalec mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec po
stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B, C, po klasifikaciji terjatev, ki
jo predpisuje Banka Slovenije;
– poročilo kreditojemalca o vseh njegovih denarnih obveznostih do bank, skupaj z
izjavami vseh bank upnic o razvrstitvi njihovih terjatev;
– poročilo o vseh bilančnih in izvenbilančnih terjatvah in obveznostih kreditojemalca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroštvene izjave, razdeljene po ročnosti (kratkoročne, dolgoročne);
– obrazec BON 1, 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, Ljubljana, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– dokazilo, da zoper kreditojemalca niso
podani razlogi za uvedbo stečajnega postopka in
– kreditno pogodbo in pogodbo s kreditojemalcem o ustreznem zavarovanju celotnega zneska terjatve (hipoteka, cesija terjatev, zastava vrednostnih papirje ipd.).
5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo
za izdajo poroštva Republike Slovenije
predložiti:
– poslovno poročilo za leti 1994 in 1995
(skupaj z bilancami uspeha in stanja) in poslovni načrt za leto 1996,
– prikaz kadrovske fluktuacije v zadnjih
dveh letih pred dnevom vložitve vloge oziroma za obdobje, v katerem vlagatelj posluje, če je to krajše od zadnjih dveh let,
– prikaz sedanje in predvidene kadrovske strukture družbe (obrazca M1 in M2) z
določeno časovno dinamiko kadrovskega
prestrukturiranja.
6. Za izdajo poroštva za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom je kreditodajalec dolžan predložiti študijo upravičenosti
investicije.
7. Mnenje o boniteti kreditojemalca in o
kvaliteti ponujenih zavarovanj izdela Slovenska izvozna družba.
8. Republika Slovenija oziroma pristojno ministrstvo lahko zahteva od prosilca
dodatne podatke in informacije.
III. Pogoji poroštva
1. Poroštvo bo dano za obveznost z dospelostjo do sedem let.
2. Poslovna banka ponudi kreditojemalcu kredit, obrestovan po obrestni meri, ki
praviloma:
– za kratkoročne kredite ne presega TOM
+10%,
– za dolgoročne kredite ne presega TOM
+11%.
Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero.
3. Republika Slovenija za izdana poroštva zaračunava provizijo v višini, določeni
z veljavnim sklepom Vlade Republike Slovenije, od dela glavnice, zavarovanega s poroštvom Republike Slovenije. Provizija mora biti plačana na žiro račun proračuna Republike Slovenije pred podpisom poroštvene pogodbe, po izračunu, ki ga prosilcu za

Ob-1281
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajanje javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Bled v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Bled
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine Bled
v letu 1996
1. Naročnik: Občina Bled, C. svobode
13, Bled.
2. Dokumentacija: razpisna dokumentacija je na razpolago na Zavodu za gozdove
Slovenije, OE Bled, Ljubljanska c. 19, Bled,
odsek za gozdne prometnice in tehnologijo
(Andrej Klinar, dipl. inž.).
3. Predmet razpisa
Redna vzdrževalna dela:
a) ročna cestarska dela zajemajo ročna
čiščenja cestnih odvodnikov oziroma dražnikov, čiščenje cevnih in ploščatih propustov, ročni izkopi koritnice in prečnih kanalov, ročno posipanje cestišča, urejanje brežin in vzdrževanje objektov na gozdnih cestah,
b) strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gredanje in profiliranje cestišča, valjanje cestišča, nasipanje gramoznega materiala ter
vzdrževanje in izdelava objektov na gozdnih cestah,
c) zimska vzdrževalna dela za sezono
1996/97. Pri tej postavki gre za označevanje gozdnih cest, pluženje in posipanje.
4. Orientacijska vrednost del
Orientacijska vrednost del znaša
2,900.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev sredstev (republiška sredstva, sredstva lokalnih skupnosti in drugih).
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
5. Rok
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi, zaključek
del pa do konca leta 1996.
Dela se izvajajo po kvartalnih operativnih planih.
6. Merila za izbiro izvajalca:
– reference pri izvajanju razpisanih del,
– ponudbena cena za enoto,
– strojne in delovne kapacitete,
– plačilni roki,

Št. 663-05-002/96-002
Ob-1276
Na podlagi določbe 59. člena zakona o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96), 2. in 3. člena zakona o merilih in
postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96) in v
skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 4. 4. 1996, ki se nanaša na poroštva
za kredite in druge obveznosti domačih
pravnih oseb iz proračuna Republike Slovenije za leto 1996, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije za posojilne in druge
obveznosti pravnih oseb do bank z
območja Republike Slovenije v letu 1996
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sprejemanje prošenj
za izdajo poroštev Republike Slovenije za
posojilne in druge obveznosti domačih pravnih oseb z območja Republike Slovenije v
letu 1996 do skupne višine glavnic
2.000,000.000 SIT.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve bo poleg predpisanih meril, ki jih
določa zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 21/95 in 18/96) zahtevala izpopolnjevanje še naslednjih pogojev:
– poroštvo bo namenjeno odpiranju novih delovnih mest,
– poroštvo bo namenjeno ohranjanju delovnih mest,
– za poroštvo ne morejo kandidirati pravne osebe v večinski lasti Republike Slovenije, Sklada Republike Slovenije za razvoj
in pravne osebe, ki imajo neporavnane obveznosti do države, Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje ali Zavoda za
zdravstveno zavarovanje.
II. Pogoji razpisa
1. Posamezno poroštvo se lahko izda v
višini 100% neporavnane obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je banka (kreditodajalec)
ne bi mogla izterjati na podlagi pogodbe o
zavarovanju terjatve iz 5. alinee podtočke
4., točke II. tega razpisa.
2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktivnosti, pri katerih kreditojemalec lahko dokumentira ustrezen in poroštvu sorazmeren
obseg naročil in storitev, s katerimi zagotavlja odpiranje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest.
3. Kreditojemalec je z banko dolžan skleniti kreditno pogodbo, katere pogoji ne sme-
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izdajo poroštva predloži Ministrstvo za finance.
4. Posamično poroštvo po pravnem subjektu praviloma ne sme istočasno presegati
več kot 5% osnove poroštvenega potenciala, določenega za namene tega razpisa s
sklepom Vlade Republike Slovenije.
IV. Prednost pri pridobivanju poroštev
RS bodo imele pravne osebe, katere:
1. bodo s priloženim programom kadrovskega prestrukturiranja dokazale izvajanje
aktivnih oblik ukrepov aktivne politike zaposlovanja (nova delovna mesta, prekvalifikacije ali dokvalifikacije, ohranjanje delovnih mest),
2. so opredeljena skladno s programom
ukrepov Vlade RS, kot delovno intenzivne
panoge,
3. so večji neto izvozniki,
4. s programom investicij v osnovna in
obratna sredstva izkazuje razvojno naravnanost,
5. bodo s pridobljenimi sredstvi zagotovile čimvečjo število novih delovnih mest
ali ohranile obstoječa delovna mesta.
V. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko zahteva od poroka
izpolnitev poroštvene obveznosti le v primeru, ko se banka ne bi mogla poplačati iz
zavarovanja na podlagi pogodbe s posojilojemalcem o zavarovanju vrnitve obveznosti
iz posojila. Banka mora izkoristiti vse zakonske možnosti za izterjavo dolga oziroma
za poplačilo iz zavarovane terjatve. Država
mora izpolniti poroštveno obveznost iz
prejšnjega odstavka tega razpisa šele, ko
banka predloži Ministrstvu za finance verodostojno dokazilo o neuspešnem poplačilu
iz pogodbe s posojilodajalcem.
VI. Roki prijave
Rok prijave je odprt do 5. 11. 1996 oziroma do izčrpanja poroštvenega potenciala.
Prijave sprejemamo na Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5.
VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:
– prijava,
– ime in naslov prosilca (identifikacijska oznaka, matična številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (pogodba s poslovno banko in druga
dokazila).
VIII. Izbor prijav
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj, prijava na razpis
– poroštvo RS”.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo pravne osebe na sedežu ministrstva, po faksu 061/178-33-55 ali tel.
061/178-34-16, pri Vladimiru Dejanu.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

2. Predmet razpisa: gradnja čistilne naprave Trenta.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo 7. 5. in 8. 5. 1996, med 8. in
10. uro, na Komunali Tolmin, Poljubinj 89h,
pri Adi Eržen.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
22,000.000 SIT.
5. Rok za pričetek gradnje je 1. 7. 1996,
rok za dokončanje pa 31. 9. 1996.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so: ponudbena cena, reference ter rok
izvedbe.
7. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za čistilno napravo Trenta”, je potrebno oddati najaksneje do 30. 5. 1996 do 11. ure, v tajništvo
Komunale Tolmin. Odpiranje ponudb bo
istega dne ob 12. uri, v prostorih Komunale
Tolmin.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 15. 6. 1996.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo 7. 5. in 8. 5. 1996, med 8. in
10. uro, na Komunali Tolmin, Poljubinj 89h,
pri Adi Eržen.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
27,000.000 SIT.
5. Rok za pričetek gradnje je 1. 7. 1996,
rok za dokončanje pa 31. 7. 1996.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so: ponudbena cena, reference ter rok
izvedbe.
7. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za kanalizacijo
Brunov drevored”, je potrebno oddati najkasneje do 30. 5. 1996 do 11. ure, v tajništvo Komunale Tolmin. Odpiranje ponudb
bo istega dne ob 12. uri, v prostorih Komunale Tolmin.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 15. 6. 1996.

Ob-1301
Javno podjetje Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin, objavlja na podlagi 8. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za gradnjo čistilne naprave Trenta
1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.

Ob-1302
Javno podjetje Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin, objavlja na podlagi 8. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za rekonstrukcijo kanalizacije Mala vas
– Bovec
1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija kanalizacije Mala vas – Bovec.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo 7. 5. in 8. 5. 1996, med 8. in
10. uro, na Komunali Tolmin, Poljubinj 89h,
pri Adi Eržen.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
15,000.000 SIT.
5. Rok za pričetek gradnje je 2. 9. 1996,
rok za dokončanje pa 31. 10. 1996.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so: ponudbena cena, reference ter rok
izvedbe.
7. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za kanalizacijo
Mala vas – Bovec”, je potrebno oddati najkasneje do 30. 5. 1996 do 11. ure, v tajništvo Komunale Tolmin. Odpiranje ponudb
bo istega dne ob 12. uri, v prostorih Komunale Tolmin.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 15. 6. 1996.
Ob-1303
Javno podjetje Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin, objavlja na podlagi 8. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za zamenjavo dotrajanih kanalizacijskih
in vodovodnih cevi v Brunovem
drevoredu v Tolminu
1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.
2. Predmet razpisa: zamenjava dotrajanih kanalizacijskih in vodovodnih cevi v
Brunovem drevoredu v Tolminu.

Ob-1304
Javno podjetje Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin, objavlja na podlagi 8. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za gradnjo vodohrana Log pod
Mangrtom
1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.
2. Predmet razpisa: gradnja vodohrana
Log pod Mangrtom.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo 7. 5. in 8. 5. 1996, med 8. in
10. uro, na Komunali Tolmin, Poljubinj 89h,
pri Adi Eržen.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
8,000.000 SIT.
5. Rok za pričetek gradnje je 1. 8. 1996,
rok za dokončanje pa 31. 8. 1996.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so: ponudbena cena, reference ter rok
izvedbe.
7. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za vodohran
Log pod Mangrtom”, je potrebno oddati najkasneje do 30. 5. 1996 do 11. ure, v tajništvo Komunale Tolmin. Odpiranje ponudb
bo istega dne ob 12. uri, v prostorih Komunale Tolmin.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 15. 6. 1996.
Ob-1305
Javno podjetje Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin, objavlja na podlagi 8. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za zamenjavo dotrajanih vodovodnih
cevi in obnova dotrajanega vodohrana
Trenta
1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.
2. Predmet razpisa: zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi in obnova dotrajanega
vodohrana Trenta.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo 7. 5. in 8. 5. 1996, med 8. in
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10. uro, na Komunali Tolmin, Poljubinj 89h,
pri Adi Eržen.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
8,500.000 SIT.
5. Rok za pričetek gradnje je 1. 7. 1996,
rok za dokončanje pa 31. 8. 1996.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so: ponudbena cena, reference ter rok
izvedbe.
7. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za vodovod Trenta”, je potrebno oddati najkasneje do 30. 5.
1996 najkasneje do 11. ure, v tajništvo Komunale Tolmin. Odpiranje ponudb bo istega dne
ob 12. uri, v prostorih Komunale Tolmin.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 15. 6. 1996.

3. gr. p. z oznako D10, p. št. 1654/6,
tr. 1420 m2, b. p. objekta 636 m2,
4. gr. p. z oznako D11, p. št. 1657, tr.
915 m2, b. p. objekta 432 m2,
5. gr. p. z oznako D12, p. št. 1654/18,
tr. 907 m2, b. p. objekta 432 m 2,
6. gr. p. z oznako D13, p. št. 1658/8,
tr. 892 m2, b. p. objekta 432 m 2.
2. Stroški priprave in komunalne opreme skupaj z zemljiščem brez minulih vlaganj znašajo na dan 31. 3. 1996:
– za gradb. parcelo z oznako D8 –
14,160.684,33 SIT,
– za gradb. parcelo z oznako D9 –
14,160.684,33 SIT,
– za gradb. parcelo z oznako D10 –
14,163.422,77 SIT,
– za gradb. parcelo z oznako D11 –
9,334.147,94 SIT,
– za gradb. parcelo z oznako D12 –
9,321.543,68 SIT,
– za gradb. parcelo z oznako D13 –
9,272.035,70 SIT.
Spredaj navedeni stroški se revalorizirajo z indeksi GZS – Združenja za gradbeništvo in IGM – ostala nizka gradnja, na dan
oddaje posamezne gradbene parcele.
3. Interesenti morajo v svojih ponudbah
upoštevati določbe odloka o ZN obrtno-servisne in stanovanjske gradnje Stara vas Velenje (Uradni vestnik Občine Velenje, št.
8/93), v zvezi z nameravano gradnjo na tem
območju.
4. Varščina, ki jo morajo interesenti za
izgradnjo posameznih objektov vplačati na
račun MO Velenje, št. 52800-630-10152,
znaša 10% vrednosti posamezne gradbene
parcele, ter se uspelim ponudnikom vračuna
v ceno za posamezno gradbeno parcelo,
neuspelim pa vrne v roku 8 dni po izvedbi
razpisa, brez obresti.
5. Celotno kupnino morajo uspeli ponudniki poravnati na račun iz 4. točke, v roku
60 dni po podpisu pogodbe, sicer se pogodba razveljavi, varščina pa zapade v korist
MO Velenje.
V kupnino za posamezno gradbeno parcelo so zajeti stroški priprave stavbnega
zemljišča, kupnina za zemljišče s prometnim davkom in možnost priključka na naslednje komunalne naprave: asfaltno cesto z
javno razsvetljavo, vodovodno, ločeno kanalizacijo omrežje, vročevodno, NN elektro
ter PTT in CATV omrežje, niso pa zajeti t. i.
investitorski stroški (prispevki za priključke na posamezne komunalne naprave,
stroški soglasij, stroški spremembe namembnosti zemljišča, stroški izgradnje zunanje
ureditve z odvodnjavanjem), kakor tudi sama izgradnja hišnih priključkov, ki bremenijo posamezne investitorje.
6. Interesenti morajo poslati pisne ponudbe v zaprti kuverti na naslov: Sklad
stavbnih zemljišč Občine Velenje, Titov trg
1, Velenje, z oznako “Javni razpis”, najkasneje do 20. 5. 1996, skupaj z dokazilom o
vplačani varščini ter pisno izjavo, da investitor sprejema vse razpisne pogoje in navedbo, na kateri gradbeni parceli želijo graditi.
7. Rok za sklenitev in podpis pogodbe o
oddaji stavbnega zemljišča za posamezen
objekt je 8 dni po prejemu obvestila uspelemu ponudniku s strani Komisije za odprodajo stavbnih zemljišč pri MO Velenje, si-

cer se smatra, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
MO Velenje.
8. Uspeli ponudnik mora pričeti z gradnjo na dodeljenem zemljišču najkasneje v
roku enega leta po podpisu pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča, ter končati gradnjo v
petih letih, sicer se prav tako smatra, da je
od nameravane gradnje odstopil. V tem primeru lahko MO Velenje pogodbo o oddaji
stavbnega zemljišča enostransko razveljavi,
uspelemu ponudniku pa zapade varščina v
korist MO Velenje. To velja tudi v primeru,
ko se uspeli ponudnik ne pridržuje ostalih
razpisnih pogojev.
9. V primeru, da se za izgradnjo posameznega objekta po razpisu prijavi več interesentov, se smatra za najugodnejšega,
kdor ponudi višjo ceno od razpisane, ter
krajši rok izgradnje objekta in okolju prijaznejšo dejavnostjo.
10. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti dobijo pri MO Velenje, Titov trg 1, Velenje, soba 3/III, tel.
856-151, int. 268, ali direktno 856-404, oziroma v zvezi z gradnjo objektov pri Vučina
Marku (Zavod za urbanizem Velenje, tel.
856-321).
Mestna občina Velenje

Ob-1306
Javno podjetje Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin, objavlja na podlagi 8. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za zamenjavo dotrajanih vodovodnih
cevi na vodovodnem omrežju Žaga
1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.
2. Predmet razpisa: zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi na vodovodnem omrežju Žaga.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo 7. 5. in 8. 5. 1996, med 8. in
10. uro, na Komunali Tolmin, Poljubinj 89h,
pri Adi Eržen.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
3,000.000 SIT.
5. Rok za pričetek gradnje je 1. 8. 1996,
rok za dokončanje pa 31. 8. 1996.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so: ponudbena cena, reference ter rok
izvedbe.
7. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za vodovod
Žaga”, je potrebno oddati najkasneje do 30.
5. 1996 do 11. ure, v tajništvo Komunale
Tolmin. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
12. uri, v prostorih Komunale Tolmin.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 15. 6. 1996.
Javno podjetje Komunala Tolmin
Št. 27/96
Ob-1307
Mestna občina Velenje – komisija za odprodajo stavbnih parcel na območju ZN
obrtno-servisne in stanovanjske cone Stara
vas in Velenje objavlja na podlagi odloka o
odprodaji zemljišč obrtno-servisne in stanovanjske cone Stara vas z dne 9. 4. 1996
ter sklepa komisije z dne 19. 4. 1996
javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča za
izgradnjo obrtno-servisnih delavnic
1. Za izgradnjo obrtno-servisnih delavnic na območju ZN obrtne, servisne in stanovanjske cone Stara vas v Velenju, se oddajo naslednje gradbene parcele:
1. gr. p. z oznako D8, p. št. 1656/4, tr.
1419 m2, b. p. objekta 636 m2,
2. gr. p. z oznako D9, p. št. 1656/2,
tr. 1419 m 2, b. p. objekta 636 m2,

Št. 351-01/96-5
Ob-1308
Občina Tržič, Trg svobode 18, na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za oddajo del: obnova lokalne ceste
Kovor–Loka
Orientacijska vrednost del znaša
18,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
stroškov v višini 60.000 SIT na žiro račun
št. 51520-630-50134 Občine Tržič), v prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič,
v pisarni Urada za urejanje prostora, in sicer od 6. 5. do 10. 5. 1996, vsak dan od 8. do
10. ure. Informacije vam posreduje Jana
Grohar, tel. 064/50-195.
Ponudbo na javni razpis predložite do
vključno 14. 5. 1996 do 8.30, na Urad župana Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – Ponudba za obnovo lokalne ceste Kovor–Loka”.
Odpiranje ponudb bo 14. 5. 1996 ob 9.
uri, v prostorih Urada za urejanje prostora
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost izvajalca.
Občina Tržič
Ob-1309
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) razpisuje
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani
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javni razpis
za izbiro dobavitelja raziskovalne
opreme
1. Predmet razpisa:
– umerjevalna komora za precizijska
temperaturna merjenja do 600°C s pripadajočo opremo,
– precizijski uporovni mostič, ppm točnosti in razločljivosti, s pripadajočo programsko opremo in priključki,
– referenčni upor z merilno opremo,
– univerzalni kalibrator/sismulator za precizna temperaturna merjenja s priključki,
– garnitura precizijskih termometrov.
2. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: strokovnost, reference, ponujena
cena, rok dobave.
3. Informacije: prof. dr. Janko Drnovšek, tel. 061/1768-223.
4. Razpisna komisija bo upoštevala ponudbe, prispele v dekanat FE, vključno do
srede, 8. 5. 1996 do 12. ure. Ponudbe pošljite na naslov: Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000
Ljubljana – v zaprti kuverti z navedbo: “Ne
odpiraj – ponudba na javni razpis”.
4. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 9. 5.
1996 ob 8.15, v dekanatu FE.
5. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani

– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo v Centru Dolfke Boštjančič, Draga pri Igu.
Razpisno dokumentacij dobite v času od
29., 30. 4. 1996 in 6. do 9. 5. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri Dušanu Parazajdi, Valeriji Bužan, tel. 662-364, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.
9. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Dom Škofljica” je potrebno oddati do 12.
ure, dne 15. 5. 1996, v zapečatenem ovoju,
v vložišče Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, ali
poslati na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
10. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
15. 5. 1996 ob 13. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Razpisno dokumentacijo dobite v času
od 6. 5. do 10. 5. 1996. Vse informacije o
gradnji lahko zainteresirani dobijo pri Dunji Bubanj, tel. 178-3409, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
9. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
CSD Ajdovščina” je potrebno oddati do 14.
5. 1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, v
vložišče Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, ali
poslati na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
10. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
14. 5. 1996 ob 13. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 663-02-001/96-06
Ob-1310
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
dokumentacije za sanacijo objekta –
Center Dolfke Boštjančič, Draga pri Igu,
“Dom Škofljica”
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izdelavo idejnega projekta PGD in PZI dokumentacije.
2. Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Vsebina ponudbe
3.1. Ponudba mora biti izdelana skladno
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpisno dokumentacijo.
3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.
4. Orientacijska vrednost: 2,500.000 SIT.
5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka – 1. 6. 1996,
– predvideni rok dokončanja – 1. 10.
1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,

Št. 663-02-001/96-07
Ob-1311
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
strokovnega nadzora pri adaptaciji
objekta v Ajdovščini
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
opravljanje strokovnega nadzora.
2. Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Vsebina ponudbe
3.1. Ponudba mora biti izdelana skladno
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpisno dokumentacijo.
3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.
4. Orientacijska vrednost: 60,000.000
SIT.
5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka – 1. 7. 1996,
– predvideni rok dokončanja – 31. 12.
1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.

Št. 222/96
Ob-1313
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavljata Občina Rogatec in Stanovanjski sklad Občine Šmarje pri Jelšah
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
stanovanjskega bloka v Rogatcu – I. faza
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo stanovanjskega bloka v Rogatcu
– I. faza.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure, na sedežu Stanovanjskega sklada,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, soba št.
50. Tukaj bo na ogled tudi tehnična dokumentacija, informacije pa lahko dobite na
tel. 063/821-111.
3. Predviden rok pričetka gradnje je junij 1996.
Predviden čas gradnje je 6 mesecev.
4. Orientacijska
vrednost
znaša
45,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: fiksna cena do konca gradnje
po načelu “funkcionalni ključ v roke” in
pod pogojem, da se izvajalec odpove zahtevi po 637. členu ZOR, zahtevani avans, možnost kreditiranja ali zamik plačil, reference,
način plačila izvedenih del po situacijah.
6. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Stanovanjski sklad Občine Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
(soba št. 50). Ponudba mora biti zapečatena
in označena “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo stanovanjskega bloka v Rogatcu –
I. faza”.
7. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po izteku roka za oddajo ponudb,
ob 12. uri, v sejni sobi št. 33 Občine Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah. Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
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8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
Občina Rogatec in
Stanovanjski sklad Občine
Šmarje pri Jelšah

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 40,000.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika z navedbo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,
– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,
– podatke o solventnosti ponudnika
(obrezec BON-1 ali BON-3), ki ni starejši
od 30 dni,
– podatke o zasedenosti kapacitet (število pogodb v izvajanju z roki dokončanja),
– podatke o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjetje) in morebitne podizvajalce za enako oziroma 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 spremenjeno besedilo zaradi preglednosti posebej označeno),
– opis dela, ki obsega kratek opis vsebine in obsega dela ter osnovni prikaz postopkov in metod dela,
– terminski plan izvedbe del z opredelitvijo vrednosti posamezne faze,
– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno, po naslednjih skupinah:
– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače,
– stalni (splošni) stroški.
V posameznih skupinah je upoštevati naslednje:
– kot dobavljeno opremo oziroma material 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 obračuna le ustrezni del amortizacije in to v
skupini “drugi neposredni stroški”,
– med dobavljene storitve spadajo storitve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziroma zunanji izvajalci,
– med druge neposredne stroške je všteti: prevoze, dnevnice, kilometrine, carine,
zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki ni
vključena v plače (posebna amortizacija),
itd.,
– med plače je vključiti bruto plače neposrednih izvajalcev ter osnovno amortizacijo, in sicer amortizacijo računalniške in
druge 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 morebitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.
Rezultati testa za izdelavo skanogramov
(nalogo 2.1) za vse ponudnike ter rezultati
testa za izdelavo digitalnih katastrskih načr-

tov (naloge 2.2 do 2.13) samo za tiste ponudnike, ki izvajajo to nalogo prvič za naročnika iz tega razpisa.
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 strokovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. Delež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!
Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov kot soizvajalci naročnik
ne bo obravnaval!
7. Rok za oddajo ponudb na naslovu naročnika je 17. 5. 1996 najkasneje do 9. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe ločeno. t.j. za vsako od razpisanih
nalog posebej v treh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za
razpis za izvedbo nalog s področja zemljiškega katastra (navedba posamezne razpisane naloge, na katero se nanaša ponudba)”.
V primeru, da ponudnik kandidira za izvedbo dveh ali več razpisanih nalog hkrati,
zadostuje, da podatke oziroma dokumente,
zahtevane pod točko 6, alinee 1–5, predloži le
enkrat. Ti podatki oziroma dokumenti naj bodo predloženi v posebni ovojnici z oznako
ponudnika in navedbo “Ne odpiraj – ponudba
za razpis za izvedbo nalog s področja zemljiškega katastra – skupna dokumentacija”.
Ponudniki predajo rezultate testa za izdelavo skanogramov in za izdelavo digitalnih katastrskih načrtov enkratno v posebnih
ovojnicah z oznako ponudnika in navedbo
“Ne odpiraj – ponudba za razpis za izvedbo
nalog s področja zemljiškega katastra – test
za izdelavo skanogramov”, oziroma “Ne odpiraj – ponudba za razpis za izvedbo nalog s
področja zemljiškega katastra – test za izdelavo digitalnih katastrskih načrtov”.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 17. 5.
1996 ob 9.30 v prostorih GU RS, Kristanova 1, Ljubljana (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 ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi naloge,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba,
– ocena izdelanega testa.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.
Pri izbiri izvajalca sodelujejo na svojo
zahtevo predstavniki sofinancerja, ki soodločajo o izbiri.
11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Ob-1321
Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo nalog s področja zemljiškega
katastra: izdelava skanogramov
zemljiškokatastrskih načrtov, izdelava
digitalnih katastrskih načrtov, izvedba
zemljiškokatastrskih novih izmer
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Kristanova 1.
2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:
2.1 Izdelava skanogramov zemljiškokatastrskih načrtov vseh območij, za katere se
bodo po tem razpisu izdelali digitalni katastrski načrti,
2.2 Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Črnomelj,
2.3 Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Novo mesto,
2.4 Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Semič,
2.5 Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Šentjernej,
2.6 Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Škocjan,
2.7 Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Trebnje,
2.8 Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Ptuj,
2.9 Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Bled,
2.10 Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Tržič,
2.11 Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja OGU Slovenj Gradec,
2.12 Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja OGU Velenje,
2.13 Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja OGU Murska Sobota,
2.14 Izdelava zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Zreče-Terme,
2.15 Izdelava zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Debro.
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 10. in 12. uro na naslovu:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Kristanova 1,
Ljubljana. Prevzem razpisne dokumentacije
se najavi en dan vnaprej in opravi pri kontaktni osebi. Kontaktna oseba je Jože Korpič, tel. 312-315.
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12. Prepozne, nepravilno opremljene, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.
13. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanega dela v primeru,
da ne more zagotoviti dovolj finančnih sredstev.
14. Za vse razpisane naloge bo sklenjena pogodba le v primeru, če bo zagotovljeno najmanj 50% sofinanciranje.
Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju.
Naročnik si pridržuje pravico odločitve
o sprejemu ponudbe.

– 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 spremenjeno besedilo zaradi preglednosti posebej
označeno),
– opis dela, ki obsega kratek opis vsebine in obsega dela ter osnovni prikaz postopkov in metod dela,
– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po naslednjih skupinah:
– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače,
– stalni (splošni) stroški.
V posameznih skupinah je upoštevati naslednje:
– kot dobavljeno opremo oziroma material je šteti le tisto opremo in material, ki bo
porabljena na konkretno razpisanem delu.
V kolikor gre za opremo, ki jo bo izvajalec
uporabljal tudi pri drugih nalogah se obračuna le ustrezni del amortizacije in to v
skupini ”drugi neposredni stroški”,
– med dobavljene storitve spadajo storitve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziroma zunanji izvajalci,
– med druge neposredne stroške je všteti: prevoze, dnevnice, kilometrine, carine,
zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki ni
vključena v plače (posebna amortizacija),
itd.
– med plače je vključiti bruto plače neposrednih izvajalcev ter osnovno amortizacijo, in sicer amortizacijo računalniške in
druge 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 morebitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.
Projekt izvedbe pogodbenega dela po načelih projektnega pristopa, ki mora vsebovati:
– terminski plan izvedbe del z opredelitvijo vrednosti posamezne faze,
– strukturirano členitev projekta (WBS),
– spisek nalog z opredelitvijo potrebnega časa za izvedbo posamezne naloge ter z
datumom začetka in zaključka naloge,
– določitev soodvisnosti posameznih nalog (mrežni plan).
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 strokovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. Delež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!
Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) naročnik ne bo obravnaval!
7. Rok za oddajo ponudb je 9. 5. 1996
najkasneje do 8. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe na sedežu naročnika (Kristanova 1) v
treh izvodih, v zapečateni ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako

“Ne odpiraj - ponudba za razpis za EZI5 - ...
območje “.
Pri tem naj vsaka ovojnica vsebuje:
– predračun pogodbenega dela za posamezno območje,
– izvedbeni rok za posamezno območje.
V primeru, da ponudnik kandidira za izvedbo na dveh ali več območjih hkrati, zadostuje, da vse ostale podatke oziroma dokumente, zahtevane pod točko 6, predloži le
enkrat. Ti podatki oziroma dokumenti naj
bodo predloženi v posebni ovojnici z oznako ponudnika in navedbo “Ne odpiraj - ponudba za razpis za EZI5 - skupna dokumentacija”.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 9. 5.
1996 ob 8.30 v prostorih GU RS, Kristanova 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 ponudnika so:
– cena,
– izvedbeni roki,
– celovitost ponudbe,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– predložene reference,
– metodologija in tehnologija izvedbe
dela,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba,
– projektni pristop,
– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja 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, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.
Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe in o zmanjšanju števila listov znotraj razpisanih območij.

Ob-1320
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 Republike Slovenije
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzpostavljanje evidence zemljepisnih
imen iz temeljnih topografskih načrtov v
merilu 1:5000, 1:10000 (EZI5)
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Kristanova 1.
2. Predmet razpisa je vzpostavljanje evidence zemljepisnih imen (EZI5) iz temeljnih topografskih načrtov v merilu 1:5000,
1:10000 (TTN5, 10) na treh razpisanih območjih. Območja so opisana v razpisni dokumentaciji.
Posamezniki ponudniki lahko kandidirajo na vseh treh ali pa samo na posameznem
območju.
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 12. uro na naslovu:
Geodetska uprava RS, Šaranovičeva 12, po
predhodni najavi po telefonu: 061/324-387
(Pogorelčnik).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 8,500.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku 5 mesecev.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika z navedbo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,
– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,
– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazci BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
ki ni starejši od 30 dni,
– podatki o zasedenosti kapacitet (število pogodb v izvajanju z roki dokončanja),
– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjetje) in morebitne podizvajalce za enako oziroma podobno vrsto del,

Ob-1322
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 Republike Slovenije
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
za vzdrževanje temeljnih topografskih
načrtov v merilu 1:5000
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Kristanova 1.
2. Predmet razpisa je vzdrževanje temeljnih topografskih načrtov v merilu 1:5000
(TTN 5) na sedmih zaključenih območjih.
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
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ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro na naslovu:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva
12, po predhodni najavi po telefonu 061324-387 pri Martinu Smodišu.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 23,500.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo najkasneje v roku 4 mesecev.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika z navedbo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,
– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,
– podatke o solventnosti ponudnika
(obrazci BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
ki ni starejši od 30 dni,
– podatke o zasedenosti kapacitet (število pogodb v izvajanju z roki dokončanja),
– podatke o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjetje) in morebitne podizvajalce za enako oziroma 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 spremenjeno besedilo zaradi preglednosti posebej označeno),
– opis dela, ki obsega kratek opis vsebine in obsega dela ter osnovni prikaz postopkov in metod dela,
– terminski plan izvedbe del z opredelitvijo vrednosti posamezne faze,
– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po naslednjih skupinah:
– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače,
– stalni (splošni) stroški.
V posameznih skupinah je upoštevati naslednje:
– kot dobavljeno opremo oziroma material je šteti le tisto opremo in material, ki bo
porabljena na konkretno razpisanem delu.
V kolikor gre za opremo, ki jo bo izvajalec
uporabljal tudi pri drugih nalogah se obračuna le ustrezni del amortizacije in to v
skupini ”drugi neposredni stroški”,
– med dobavljene storitve spadajo storitve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziroma zunanji izvajalci,
– med druge neposredne stroške je všteti:
prevoze, dnevnice, kilometrine, carine, zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki ni
vključena v plače (posebna amortizacija), itd,
– med plače je vključiti bruto plače neposrednih izvajalcev ter osnovno amortizacijo, in sicer amortizacijo računalniške in
druge opreme katerih posamezni kos nabavne vrednosti ne presega tolarske protivrednosti 10000 DEM,
– med stalne (splošne) stroške je vključiti stroške uprave, razvoja, trženja, reklamacij, dobiček itd.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo morebitnih 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 strokovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. Delež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!
Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) naročnik ne bo obravnaval!
7. Rok za oddajo ponudb je 16. 5. 1996
najkasneje do 8. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti ponudbe
na sedežu naročnika (Kristanova 1) v treh
izvodih, v zapečateni ovojnici, z navedbo
ponudnika in prejemnika ter oznako “Ne
odpiraj – ponudba za razpis za vzdrževanje
TTN 5“.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 16. 5. 1996
ob 9. uri v prostorih GU RS, Kristanova 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 ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba,
– metodologija in tehnologija izvedbe
dela.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja 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, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.
Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju.
Naročnik si pridržuje pravico odločitve
o sprejemu ponudbe.
Ministrstvo za okolje in prostor

1. Videoendostroboskop, 1 kos –
977.654 SIT:
– kamera z ustrezno glavo ter objektivom, ki bo omogočal pregled grla, barvni
sistem PAL, NTSC,
– barvni monitor, sistem PAL, NTSC, širine 36 cm,
– videorekorder S-VHS, barvni sistem
PAL, NTSC z ustreznimi komandami, pedali oziroma tipkovnico,
– barvni video-tiskalnik z ustreznimi komandnimi pedali,
– papir za barvni video-tiskalnik,
– endoskop z optiko, nosilcem ter optičnim kablom.
III. Kontakne osebe:
Štefka Kolenc, tel. 312-193,
Iztok Povše, dipl. ek., tel. 311-634.
IV. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– način plačila,
– dobavni rok,
– zagotovljen servis.
V. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprtih kuvertah na Klinični center Ljubljana, Zaloška c. 2, Ljubljana, z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za dobavo opreme za
medicino po odredbi”.
Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
morata biti razvidna firma in sedež ponudnika.
Vsi stroški v zvezi s ponudbo po razpisu
bremenijo ponudnika.
VI. Ponudba mora vsebovati:
– popis opreme s tehničnimi podatki,
– ceno,
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 30 dni pred zaključkom razpisnega roka,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– datumom do katerega velja ponudba,
– podatke na katerih temelji predračun,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s ponudbo,
– s strani Agencije za plačilni promet
potrjen BON 1 in BON2, ki ne smejo biti
starejši od 30 dni pred zaključkom razpisnega roka,
– garancijske pogoje,
– podatke o servisni službi,
– atesti za delovanje,
– rok dobave,
– strokovno dokumentacijo v slovenskem jeziku.
VII. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
VIII. O kraju in času odpiranja ponudb
bodo ponudniki pisno obveščeni.
IX. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Klinični center Ljubljana

Št. 90/95
Ob-1213
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
ponovni javni razpis
za dobavo opreme za medicino
I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška c. 2.
II. Predmet razpisa in orientacijska vrednost:
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Št. 403-24/96/2
Ob-1323
Na podlagi 32. člena zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96) in v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavljamo

izobraževalnem programu morajo biti navedeni:
– ime programa,
– podrobnejša vsebina programa,
– obseg izobraževanja v programu (v
urah),
– ciljne skupine oziroma pogoji za vključitev v program,
– okvirne vsebine znanj, spretnosti ali
veščin, ki jih bodo pridobili udeleženci in
– znanja, ki jih morajo imeti izvajalci
programa.
3.4 Prijavitelji za izobraževalne akcije
pod točkami 1.7, 1.8 in 1.9 se lahko prijavijo le za izvajanje javno veljavnih izobraževalnih programov za odrasle in za izvajanje
tistih programov, za katere so verificirani in
vpisani v razvid izobraževalnih organizacij
pri Ministrstvu za šolstvo in šport.
3.5 Prijavitelji za infrastrukturne dejavnosti pod točko 2.1 morajo prijavi na razpis
priložiti podroben načrt izvedbe razvojne
naloge, v katerem morajo biti navedeni:
– vsebina in cilji naloge,
– metodologija izvedbe naloge,
– pričakovani rezultati naloge,
– odgovorni nosilec ter izvajalci naloge
in
– roki za izvedbo naloge.
3.6 Prijavitelji za infrastrukturne dejavnosti pod točko 2.2 morajo izpolnjevati pogoje, ki so za navedene dejavnosti določeni
z ustreznima projektoma Andragoškega centra Republike Slovenije.
3.7 Prijave pošljite v zaprti kuverti na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje odraslih, Šmartinska
134a, 1110 Ljubljana, z vidno oznako: “Prijava na razpis – ne odpiraj” in z naslovom
prijavitelja.
3.8 Prijave pošljite na obrazcih za prijavo na razpis, ki jih lahko dobite na pisno
zahtevo na Ministrstvu za šolstvo in šport
oziroma osebno v tajništvu sektorja za izobraževanje odraslih Ministrstva za šolstvo
in šport na Šmartinski 134a v Ljubljani. Razpisne obrazce lahko prijavitelji dobijo tudi
na računalniški disketi, ki jo prinesejo ali
priložijo pisnemu zahtevku.
3.9 Rok za prijave na razpis je 30 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije. Upoštevali bomo le pravočasno
poslane, popolne in na predpisanih obrazcih
napisane prijave.
3.10 Javno odpiranje kuvert s prijavami
na razpis bo v petek, 31. maja 1996 ob 9. uri
v prostorih sektorja za izobraževanje odraslih Ministrstva za šolstvo in šport na Šmartinski 134a v Ljubljani.
4. Pogoji in obseg financiranja
4.1 Prednost pri izbiri bodo imele izobraževalne akcije in infrastrukturne dejavnosti, pri katerih bo zagotovljeno sofinanciranje tudi iz drugih virov javnih sredstev na
državni ali lokalni ravni.
4.2 Ministrstvo za šolstvo in šport bo za
izobraževalne akcije in infrastrukturne dejavnosti, z izjemo izobraževanja po javno
veljavnih programih izpopolnjevanja v tujih jezikih (tč. 1.8), na podlagi tega razpisa
iz državnega proračuna v šolskem letu

1996/97 lahko prispevalo na podlagi enotnih standardov, normativov in meril največ
137,500.000 SIT, in sicer:
4.2.1 za izvedbo programov “Usposabljanje za življenjsko uspešnost” (tč. 1.1) do
polovice stroškov, vendar največ do skupnega zneska 6,500.000 SIT.
4.2.2 za izvedbo študijskih krožkov (tč.
1.2) do dveh tretjin stroškov; prijaviteljem,
ki bodo v šolskem letu 1996/97 prvič izvajali študijske krožke, za izvedbo prvega študijskega krožka celotne stroške; vendar največ do skupnega zneska 14,500.000 SIT.
4.2.3 za izvedbo programov “Center za
mlajše odrasle” (tč. 1.3) največ do skupnega zneska 8,500.000 SIT.
4.2.4 za izvedbo državljanskega izobraževanja (tč. 1.4) in za usposabljanje za uveljavljanje posebnih pravic manjšin (tč. 1.5)
do ene tretjine stroškov, vendar največ do
skupnega zneska 10,000.000 SIT.
4.2.5 za izvedbo izobraževanja starejših
odraslih v tretjem življenjskem obdobju (tč.
1.6) največ do skupnega zneska 7,000.000
SIT.
4.2.6 za izvedbo javno veljavnih programov izpopolnjevanja v slovenskem jeziku
(tč. 1.7) do ene tretjine stroškov, vendar
največ do skupnega zneska 4,500.000 SIT.
4.2.7 za izvedbo javno veljavnih programov za pridobitev prvega poklica (tč. 1.9)
do ene tretjine stroškov, vendar največ do
skupnega zneska 42,500.000 SIT.
4.2.8 za infrastrukturne dejavnosti pod
točko 2.1 največ do skupnega zneska
24,000.000 SIT.
4.2.9 za infrastrukturne dejavnosti pod
točko 2.2 največ do skupnega zneska
20,000.000 SIT.
4.3 Ministrstvo za šolstvo in šport bo za
izobraževanje po javno veljavnih programih izpopolnjevanja v tujih jezikih (tč. 1.8)
na podlagi tega razpisa iz državnega proračuna v letu 1996 prispevalo na drugi zahtevnostni stopnji do ene četrtine, na tretji do
ene tretjine in na četrti zahtevnostni stopnji
do ene polovice normiranih stroškov, vendar največ do skupnega zneska 73,900.000
SIT.
4.4 Pri programih splošnega izobraževanja bo Ministrstvo za šolstvo in šport pri
odobravanju višine sredstev za sofinanciranje pri javnih zavodih za izobraževanje
odraslih upoštevalo že odobrena sredstva za
delno poplačilo plač njihovih strokovnih sodelavcev.
4.5 Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo
upoštevalo morebitnih prijav ACRS, ZLUS
in javnih zavodov za izobraževanje odraslih
za tiste izobraževalne akcije in infrastrukturne dejavnosti, ki jih (so)financira na podlagi letnih načrtov in neposrednih pogodb,
ter prijav, povezanih z izpopolnjevanjem in
usposabljanjem strokovnih delavcev, ki delajo v izobraževanju odraslih.
4.6 Ministrstvo za šolstvo in šport bo o
sofinanciranju po tem razpisu odločilo v roku enega meseca po poteku prijavnega roka
in bo o tej odločitvi obvestilo prijavitelje.
Za sofinanciranje izbranih izobraževalnih
akcij infrastrukturnih dejavnosti bo ministrstvo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbe.
Ministrstvo za šolstvo in šport

javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja odraslih
v šolskem letu 1996/97
Ministrstvo za šolstvo in šport bo v šolskem letu 1996/97 iz sredstev, v proračunu
Republike Slovenije namenjenih za izobraževanje odraslih, sofinanciralo naslednje aktivnosti:
1. Izobraževalne akcije za odrasle v šolskem letu 1996/97:
1.1 Izobraževanje po programu “Usposabljanje za življenjsko uspešnost”;
1.2 Študijske krožke;
1.3 Centre za mlajše odrasle;
1.4 Državljansko izobraževanje: izobraževanje za demokracijo in ekološko osveščanje;
1.5 Usposabljanje za uveljavljanje posebnih pravic manjšin;
1.6 Usposabljanje starejših odraslih v
tretjem življenjskem obdobju;
1.7 Izobraževanje po javno veljavnih
programih izpopolnjevanja v slovenskem jeziku;
1.8 Izobraževanje po javno veljavnih
programih izpopolnjevanja v tujih jezikih;
1.9 Izobraževanje po javno veljavnih
programih izobraževanja za pridobitev prvega poklica.
2. Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih:
2.1 Razvoj in uvajanje novih izobraževalnih programov, oblik, sredstev in metod
v izobraževanju odraslih (v nadaljevanju:
razvojne naloge).
2.2 Dejavnost središč za samostojno učenje in borze znanja.
Prednost bodo imele razvojne naloge na
področjih iz prve točke razpisa, razen iz
točk 1.6 in 1.7.
3. Pogoji in postopek prijave:
3.1 Na razpis za izobraževalne akcije se
lahko prijavijo pravne osebe in posamezniki, ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost, na razpis za infrastrukturne dejavnosti pa pravne osebe in posamezniki, ki
imajo registrirano razvojno-raziskovalno
dejavnost ali izpolnjujejo pogoje za posamezno infrastrukturno dejavnost, ki jo prijavljajo (v nadaljnjem besedilu: “prijavitelji”).
3.2 Prijavitelji za izobraževalne akcije
pod točkami 1.1, 1.2 in 1.3 morajo razpolagati z izobraževalci oziroma mentorji, usposobljenimi po posebnih programih Andragoškega centra Republike Slovenije ter
izpolnjevati druge pogoje, določene z izobraževalnim programom “Usposabljanje za
življenjsko uspešnost”, z navodili za organiziranje študijskih krožkov in s projektom
“Center za mlajše odrasle”.
3.3 Prijavitelji za izobraževalne akcije
pod točkami 1.4, 1.5 in 1.6 morajo prijaviti
na razpis, če izobraževanja ne bodo izvajali
po izobraževalnih programih, ki jih je sprejel za to pristojni organ, priložiti izobraževalni program, ki ga nameravajo izvajati. V

Stran 1470

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 23 – 29. IV. 1996

Št. 395/96
Ob-1324
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Oddelek za prostor in varstvo okolja, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja

ne loop, referenčno EKG krivuljo, S-VHS
videorekorderjem, črno belim in barvnim
printerjem, registracijskimi enotami, z naslednjimi sondami:
– sonda za srce 2,00–3,75 MHz z barvnim doplerjem – stareAdable,
– sondo za ožilje 5,00–7,50 MHz, linear
z elektronskim zamikom UZ snopa in dvojnim skenom z barvnim doplerjem,
– transezofagealna
sonda
MULTI
PLANE.
2. Sodobni ultrazvočni aparat za abdominalno in periferno diagnostiko s črno belim barvnim printerjem in naslednjimi sondami:
– konveksna sonda za abdomen 3,75
MHz,
– linearna sonda za ožilje 5,00–7,50 MHz z elektronskim zamikom UZ snopa,
– endorektalna biplana sonda z obema
punkcijskima adapterjema,
– linearna sonda 7,50 MHz s punkcijskim adapterjem,
– biopsijska sonda za punkcijo abdomna,
– mikrokonveksna sonda 5,00–7,00
MHz.
3. Sodobni črno beli ultrazvočni aparat
za abdominalno diagnostiko, s črno belim
doplerjem, črno belim printerjem in naslednjimi sondami:
– linearna sonda 5,00 MHz,
– konveksna sonda 3,50–3,75 MHz,
– punkcijska sonda.
4. Sodobni ultrazvočni aparat za diagnostiko v ginekologiji in porodništvu, z barvnim doplerjem, S-VHS videokaseto z naslednjimi sondami:
– semikonveksna sonda 3,50 MHz z nastavkom za punkcije,
– vaginalna sonda 6,00–7,00 MHz s
punkcijskim nastavkom,
– linearna sonda 3,50 MHz,
– linearna sonda 5,00–7,00 MHz,
– mikrokonveksna sonda 5,00–7,00
MHz.
II. Elementi ponudbe morajo biti urejeni
po naslednjih točkah:
1. Podatki o ponudniku, ki naj vsebujejo:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 90 dni,
– bonitetna obrazca (BON-1 in BON-2),
ki ne smeta biti starejša od 30 dni,
– dokazilo da ima ponudnik status usposobljenega dobavitelja opreme v zdravstvu,
– predlog pogodbe za nabavo razpisne
opreme.
2. Predračun za celotno razpisano opremo, brez alternativ, s prospekti, pri čemer
mora biti ponujena fiksna cena v SIT in
pomeniti franko dobavljeno in zmontirano
v prostorih bolnišnice v Rakičanu, vključevati mora 5% prometni davek ter stroške
strokovnega priučevanja kadrov v bolnišnici za pravilno in varno ravnanje s ponujeno
opremo.
3. Izjave ponudnika:
– da je ponujena oprema nova in najboljše kvalitete v skladu z evropskimi strokovnimi standardi za ultrazvočno diagnostiko,
– o garanciji za ponujeno opremo,
– o opravljanju servisiranja (kraj servisiranja in odzivni čas po javljanju napak, poimenski seznam strokovnjakov za servisira-

nje z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj),
– o referencah v bolnišničnih zavodih v
Sloveniji,
– dobavni rok, ki se naj šteje od podpisa
pogodbe,
– način plačila, ki ne sme predvidevati
avansov, mora pa predvidevati možnost nakupa na kredit in nakupa na leasing,
– finančne in druge ugodnosti ponudnika,
– o zagotovljenih navodilih za ravnanje
z opremo v slovenskem jeziku,
– o času veljavnosti ponudbe (opcija), ki
pa ne more biti krajša od 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da zavrže
ponudbo, ki ne bo urejena v naštetem vrstnem redu in če ne bodo vse liste in strani
ponudbe podpisane od pooblaščene osebe
ponudnika.
III. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika ob zagotovljeni visoki tehnični kvaliteti opreme so:
1. Cene opreme,
2. Način plačila,
3. Garancija za opremo,
4. Reference,
5. Odzivni čas za servisiranje,
6. Druge posebne ugodnosti.
Od naštetih meril bo največji poudarek
na 1. in 2. točki.
IV. Za pravočasno in pravilno opremljene ponudbe bodo veljale tiste, ki bodo prispele najkasneje v roku 20 dni od datuma
objave v Uradnem listu RS za naslov: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul.
dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, do 14.
ure. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne odpiraj
– javni razpis za nakup UZ opreme”. Na
ovojnici naj bo točen naslov ponudnika. Če
se kateri od ponudnikov odloči za več alternativnih ponudb, naj bo vsaka v svoji ovojnici.
V. Javno odpiranje ponudb bo na tretji
delovni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob 12. uri na tajništvu bolnišnice v
Rakičanu. Na javnem odpiranju ponudb lahko ponudnike zastopajo samo osebe, ki imajo s sabo pisno pooblastilo.
VI. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 30
dneh od datuma odpiranja ponudb.
VII. Naročnik si pridržuje pravico, da zaradi morebitnega pomanjkanja sredstev ne
izbere nobenega ponudnika.
Splošna bolnišnica
Murska Sobota

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniškoinštalacijskih del prenove in adaptacije
objekta Savska cesta 2, Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa in orientacijska vrednost:
Predmet razpisa so gradbeno-obrtniškoinštalacijska dela pri prenovi in adaptaciji
objekta Savska cesta 2, Domžale, z zunanjo
ureditvijo.
Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 48,000.000 SIT.
3. Rok izvedbe:
pričetek: maj–junij 1996,
zaključek: oktober 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
prostor in varstvo okolja, na Ljubljanski
89/I, Domžale. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo
ponudbe pri Vitorovič Zoranu ali Zalogar
Jelki, tel. 722-022 ali 714-005.
Odkupnina za razpisno dokumentacijo
je 5.000 SIT, plačljivo v gotovini ali z virmanom na žiro račun št. 50120-630-810230
– proračun Občine Domžale – razpis.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
14. 5. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za prostor in varstvo okolja, Ljubljanska 89/I, 1230 Domžale, v zaprti ovojnici z napisom “Javni razpis – stavbe – Ne odpiraj!”
Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje – sejna soba, 17. 5. 1996 ob 7. uri.
Naročnik si pridržuje pravico izbrati izvajalca za vsako posamezno postavko in
razpisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje pravico, da ob morebitnem pomanjkanju sredstev, z izbranim ponudnikom ne
sklene pogodbe.
Občina Domžale
Ob-1214
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota,
objavlja na podlagi odredbe in spremembe
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup, dobavo in montažo ultrazvočnih
aparatov, brez omejitev
I. Predmet razpisa so:
1. Sodobni ultrazvočni aparat za kardiološko diagnostiko z barvnim doplerjem, Ci-

Št. 55/96-70
Ob-1215
Mestna občina Ptuj na podlagi določil
odredbe o pogojih in načinu javnega razpisa
za oddajo določenih del, ki se financirajo iz
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja
javni razpis
za nakup osnovnih sredstev –
računalniške opreme
1. Predmet javnega razpisa:
A) Računalniški sistem DEC 1000 4/266
AXP server system:
– osnovna konfiguracija – 1kom,
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– PB7MA-AC 64 Mb ADD memory –
1kom,
– RZ28M-VA 2.1 Gb SCSI HDD –
1 kom,
– TLZ07-HF 8 Gb 4mm dat tape –
1 kom,
– QL-MT2AE-3E IA 8 user license
OVMS AXP – 1 kom,
– QL-MT2AE-3C IA 2 user licence
OVMS AXP – 1kom,
– DECMR-SX DEC Repeater 90C 6 port
thin wire – 1 kom,
– DSRVE-AX DEC Server 90TL 8 port
UTP – 1 kom,
– DETML-SX DEC Repeater 90T 16
port UTP – 3 kom,
– DE203-AB Etherwork 3 turbo –
40 kom,
– NQUV-NT Printer server (1p/1s) –
1 kom,
– predelava B600 linijskega tiskalnika –
1 kom,
– QM-OTLAA-CA Pathworks V.6. for
DOS/Windows – 20 kom,
– NetScape Navigator for Windows –
20 kom,
– projekt in izvedba ožičenja računalniške mreže po razpisni dokumentaciji ter
testiranje po končani instalaciji,
– pripadajoča literatura in dokumentacija;
B) Osebni računalnik v konfiguraciji –
23 kom:
– Pentium 100 Mhz PCI,
– 16 Mb RAM,
– HDD ca. 850 Mb,
– FDD 3,5” 1,44,
– grafična kartica PCI 1 Mb 1280*1024,
– barvni monitor 14” LR NI 1024*768,
– tipkovnica Cherry G81,
– mini tower ohišje,
– miška Logitech s podlogo,
– MS DOS 6.22 + Windows 3.11 EE
OEM licenca;
Osebni računalniki morajo biti:
– specificirani po komponentah z nazivom proizvajalca in karakteristikami,
– primerni za mrežno povezavo z opremo strežnika pod tč. 1 (operacijski sistemi
Pathworks, Windows for Workgroups, Windows 95).
C) tiskalnik HP 5L – 10 kom:
– SLO znaki,
– EPSON emulacija;
D) tiskalnik HP 5P – 3 kom:
– SLO znaki,
– EPSON emulacija;
E) tiskalnik HP DJ 850C – 1 kom:
– SLO znaki,
– EPSON emulacija;
F) tiskalnik EPSON LQ 870 – 1 kom:
– avtomatski podajalec papirja za 50 listov,
– SLO znaki.
Vsa strojna oprema mora imeti:
– slovenske ateste ali ustrezne tuje ekvivalente,
– tehnično dokumentacijo oziroma navodila (po možnosti v slovenskem jeziku).
Komponente ne smejo biti izdelane iz
zdravju škodljivih snovi.
G) Licenčna programska oprema MICROSOFT:

– MS DOS 6.22 Upgrade – 20 kom,
– WINDOWS 95 SLO Upgrade –
23 kom,
– MS Windows for workgroups 3.11 /
3,5” EE – 10 kom,
– MS Office standard SLO – 7 kom,
– MS Office standard SLO for Windows
95 – 23 kom.
Ponudba za MS software mora vključevati zadnje verzije programske opreme in
cene za MOLP A skupino z 1 licenco za
operacijske sisteme in aplikacije ter pripadajočo literaturo.
H) Zaščitni ekranski filtri – 23 kom,
– zmanjšanje refleksije najmanj 99%,
– prepustnost svetlobe več kot 60%,
– absorbcija valovanja do 100 Hz več
kot 99%,
– absorbcija valovanja do 500.000 Hz
več kot 95%,
– odvod elektrostatičnega naboja,
– ergonomska primernost,
– preprosta namestitev.
Zahtevane lastnosti morajo biti dokazane s primernimi atesti oziroma certifikati.
2. Orientacijska vrednost razpisa znaša
16,100.000 SIT (brez izvedbe ožičenja
omrežja in PD).
3. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj, ponudba
računalniška oprema”.
4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti,
– bonitetno poročilo (BON-1, BON-2
obrazec), ki ni starejše od 30 dni,
– ceno, izraženo v SIT, s posebej prikazanim prometnim davkom,
– način plačila,
– čas veljavnosti ponudbe,
– dobavni rok,
– dokazilo o zagotovljenem servisu,
– garancijski roki,
– vzorec kupoprodajne pogodbe.
5. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika, se odloči le za
delni nakup opreme in izbere različne
ponudnike za posamezne sklope opreme.
Predmet razpisa bo predvidoma realiziran
po delih. Dinamika izdobave opreme in
plačil bo dogovorjena s pogodbo.
6. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so:
– razmerje cena/kvaliteta ponujene
opreme,
– kompletnost ponudbe,
– dobavni in garancijski roki,
– servisni pogoji,
– možnost vračila opreme, ki ne bi ustrezala ponujeni v razpisu ali potrebam
naročnika,
– reference in dosedanje izkušnje
naročnika s ponudnikom,
– način plačila (prilagodljivost ponudnika zahtevam naročnika iz točke 5),
– ostale ugodnosti ponudnika (količinski popusti, možnost izobraževanja uporabnika, brezplačna literatura...).
7. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
30 dni po objavi razpisa do 12. ure, na
naslov: Mestna občina Ptuj, Občinski urad,
Oddelek za splošne zadeve, Mestni trg 1/I.
8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po izteku roka za oddajo ob 9. uri, v

prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1,
mala sejna soba.
9. Ponudb, ki ne bodo vsebovale zahtevane dokumentacije, komisija ne bo obravnavala.
10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izbiri ponudnika v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Razpisno dokumentacijo za potrebe
projektiranja računalniške mreže je možno
dvigniti vsak delovni dan med 8. in 12. uro
v Občinskem uradu Mestne občine Ptuj,
Mestni trg 1, soba 16/I.
Št. 10/96
Ob-1216
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna občina
Ptuj
javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških
del
1. Splošni pogoji
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Ptuj,
Mestni trg 1.
2. Lokacija: Jadranska 17, Ptuj.
3. Predmet razpisa: obnova poslovnega
prostora v Jadranski 17.
4. Predvidena vrednost gradbeno-obrtniških del znaša 8,000.000 SIT.
5. Rok: predviden pričetek del je 1. 6.
1996, dokončanje pa v 30 delovnih dneh.
B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javnega razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponudbenega predračuna z upoštevanim prometnim davkom in 30 dnevno opcijo priložiti
naslednje dokumente:
– registracija za dejavnost, v katero spadajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,
– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo
razpisanih del,
– dokazila o zagotovljeni dobavi potrebnega materiala,
– dokaze o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe, ki mora zagotavljati
fiksno ceno in izvedbo po dejanskih izmerah,
– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkulirani stroški za ureditev deponij in gradbišča,
– izjavo, da bo izvajalec zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,
– izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena.
C. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz točke B tega razpisa,
– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje, obračun po dejanskih izmerah,
– plačilo brez avansa,
– vgradnja alternativnih materialov,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji
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Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba – poslovni prostor
Jadranska 17” je potrebno dostaviti v 14
dneh po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Mestna občina Ptuj, Oddelek za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, do 12. ure.
Popis del s količinami in vse ostale informacije v zvezi z razpisom so na voljo na
oddelku tel. 062/772-861 (Bogdan Kovač).
Odpiranje ponudb bo 15. dan po objavi
razpisa ob 11. uri na Oddelku za okolje,
prostor in gospodarsko infrastrukturo Mestne občine Ptuj.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Ptuj

in ostali odgovorni nosilci za strokovna področja, določena v drugem odstavku 69. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, in za morebitna druga strokovna področja, z navedbo strokovne izobrazbe.
Če posamezni odgovorni nosilci za določena področja niso v rednem delovnem
razmerju pri nosilcu ponudbe, mora biti ponudbi priložena pogodba ali drugo dokazilo
o poslovnem sodelovanju, iz katere so razvidni podatki o nazivu, statusu in registraciji sodelujočih gospodarskih subjektov ali
oseb ter strokovna izobrazba odgovornih nosilcev določenega področja,
f) reference ponudnika in sodelujočih odgovornih nosilcev za posamezna strokovna
področja pri izvajanju nalog na območju
Občine Tolmin v obdobju od uveljavitve
zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor dalje s področja urbanističnega
načrtovanja ali s področja načrtovanja idejnih prostorskih rešitev, ki so služile kot strokovna podlaga urbanističnemu načrtovanju,
g) cenik storitev in cene delovnih ur za
posamezne skupine poklicev,
h) druge podatke, ki po lastni presoji ponudnika koristijo naročniku.
Nepopolne ponudbe pri razpisu ne bodo
upoštevane.
3. Prednosti pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili:
– najustreznejšo kadrovsko zasedbo in
strokovno usposobljenost projektne skupine,
– najprimernejše reference na področju
urbanističnega načrtovanja posegov v prostor na območju Občine Tolmin,
– celovitost storitev,
– najprimernejše cene storitev.
4. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS, na naslov Občina Tolmin, Ul. padlih borcev 1/b,
Oddelek za okolje in prostor.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Tolmin, tel. 065/81-001
pri Oddelku za okolje in prostor.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po zaključenem roku za vložitev ponudb.
Občina Tolmin

MB VRAM; FDD-1,44 MB; Mon.-SONY
20” 1600 × 1200; CD ROM-SCSI 6X; Mr.
kar.-100Mbit,
– 1 kom. barvni injekt Plotter HP DesignJet 250c A1.
3. Orientacijska
vrednost
razpisa:
6,000.000 SIT.
4. Rok dobave: do 30 dni po podpisu
pogodbe.
5. Merila za izbor: kakovost opreme, reference ponudnika, servis, garancijska doba, rok dobave, cena.
6. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem likvidnostnem pomanjkanju
sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe oziroma sklene pogodbo za obseg
del v višini razpoložljivih sredstev.
7. Vsaka ponudba mora biti opremljena
v skladu z 12. členom zgoraj navedene
odredbe.
8. Rok oddaje ponudb, ki začne teči z
dnevom objave javnega razpisa, je 10 dni
od dneva objave razpisa, poštno priporočeno na naslov: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor ali
osebno v glavno pisarno v času uradnih ur
na istem naslovu.
9. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba,
Javni razpis za nakup računalniške opreme”.
10. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, ki bo prvi delovni
dan po roku oddaje ponudb ob 10. uri v
prostorih Mestne občine Maribor.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-1217
Na podlagi zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št.
18/84, 37/95 in 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) ter odredbe o postopku za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja Občina Tolmin
javni razpis
za predhodno ugotavljanje
usposobljenosti izvajalcev za opravljanje
nalog izdelave lokacijskih dokumentacij
za posege v prostor na območju Občine
Tolmin
1. Namen razpisa je:
a) pridobitev pregleda registriranih in
strokovno usposobljenih izdelovalcev lokacijskih dokumentacij, potrebnih za pridobitev lokacijskega dovoljenja za posege v prostor na območju Občine Tolmin;
b) izdaja pooblastila Občine Tolmin izbranim izdelovalcem lokacijskih dokumentacij za njihovo izdelavo na območju Občine Tolmin.
Naročniki lokacijskih dokumentacij bodo investitorji posegov v prostor, ki nameravajo v upravnem postopku zaprositi za
pridobitev lokacijskega dovoljenja. Naloge
in dela se bodo opravljala za območje Občine Tolmin.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
gospodarski subjekti (gospodarske družbe
in samostojni podjetniki posamezniki), ki
imajo svoj sedež ali sedež svoje poslovne
enote na območju Občine Tolmin.
Ponudniki morajo poslati ponudbo v zapečateni ovojnici z napisom “Ponudba za
razpis za ugotavljanje usposobljenosti – ne
odpiraj”. Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudbi s kazalom vsebine
in podpisom odgovorne osebe,
b) podatke o ponudniku: naziv, naslov in
status ponudnika, navedbo direktorja in
ostalih oseb s pooblastili,
c) kopijo registracije gospodarske družbe ali vpisa v register samostojnih podjetnikov posameznikov,
d) kopijo odločbe pristojnega upravnega
organa na podlagi 4. člena zakona o gospodarskih družbah (ali ustrezne določbe zakona o podjetjih), da gospodarska družba ali
samostojni podjetnik izpolnjuje predpisane
pogoje za opravljanje registrirane dejavnosti,
e) navedbo projektne skupine za izdelavo lokacijskih dokumentacij: vodja skupine

Ob-1218
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ul. heroja Staneta 1, na podlagi sklepa 17.
seje mestnega Sveta mestne občine Maribor
z dne 2. 4. 1996 o začasnem financiranju
Mestne občine Maribor in odredbe o postopku izvajanja javnega natečaja za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja
javni razpis
za nakup računalniške opreme
1. Naročnik je Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1.
2. Predmet razpisa je nakup računalniške
opreme:
– 1 kom graf. postaja: CPU-P6/200;
HDD-4 GB SCSI 2; RAM-64 MB, VGA-8
MB VRAM; FDD-1,44 MB; Mon.-SONY
20” 1600 × 1200; CD ROM-SCSI 6X; Mr.
kar.-100Mbit,
– 2 kom graf. postaja: CPU-Pentium 133;
HDD-2 GB SCSI 2; RAM-32 MB; VGA-4

Št. 011-1/95
Ob-1220
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: modernizacija krajevne
ceste Bodislavci (Cerkevjak) –
investicija A in preplastitev krajevne
ceste Kuršinci–Mala Nedelja
(investicija B)
1. Naročnik: KS Mala Nedelja.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za modernizacijo krajevne
ceste Bodislavci (Cerkevjak) – investicija
A, v dolžini 800 m in preplastitev krajevne
ceste Kuršinci–Mala Nedelja (investicija B),
v dolžini 2200 m.
3. Predvidena vrednost del znaša za investicijo A 8,960.000 SIT, ter za investicijo
B 7,260.000 SIT.
4. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na Odseku za GJS, okolje in
prostorsko planiranje Občine Ljutomer –
kontaktna oseba Grilc Dominika, oziroma
dobijo po pošti na podlagi dokazila o plačanih stroških v višini 1.000 SIT za posamezno investicijo, na ŽR proračuna Občine Ljutomer, št. 51930-630-76197.
5. Rok za predajo ponudbe je do petnajstega oziroma naslednjega delovnega dne
do 11. ure po objavi v Uradnem listu RS, v
zapečateni kuverti z oznako “Javni natečaj
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– cesta Bodislavci in cesta Kuršinci–Mala
Nedelja – Ne odpiraj”, na naslov: Občina
Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer.
6. Predviden pričetek del je 15 dni po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– rok izvedbe,
– konkurenčnost cen,
– finančni pogoji.
8. Odpiranje ponudb bo petnajsti oziroma naslednji delovni dan po objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri v sejni sobi Občine
Ljutomer.
9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Ljutomer

oznako: “Ne odpiraj – ponudba za dela v
letu 1996”.
10. Javno odpiranje ponudb bo ob 12.
uri v torek 21. maja 1996 v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, v vrstnem redu dospelih ponudb.
Ponudniki, ki želijo prisostvovati javnemu odpiranju, morajo pred odpiranjem priložiti pisno pooblastilo.
11. Ponudniki bodo o izidu izbora obveščeni najkasneje v zakonitem roku.
Občina Dol pri Ljubljani

11. Odpiranje ponudb bo v sredo, 29. 5.
1996 ob 12. uri, v prostorih Mestne občine
Celje, Služba za komunalno gospodarstvo,
Prešernova 27/II, Celje.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni od
odpiranja ponudb.

Št. 146/96
Ob-1221
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) razpisuje
Občina Dol pri Ljubljani
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvedbo del iz programa investicijskovzdrževalnih del na objektih družbenih
dejavnosti Občine Dol pri Ljubljani za
leto 1996
1. Naročnik je: Občina Dol pri Ljubljani.
2. Predmet razpisa je:
– obnova sanitarij v Osnovi šoli Dol,
– izvedba nadstreška vhoda šole Senožeti,
– izdelava lesene ute v VVZ enoti Dolsko.
3. Razpisno dokumentacijo (popise del,
razpisne pogoje in vpogled v dokumentacijo) lahko ponudniki dobijo oziroma dvignejo v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Videm 48 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda
in petek od 8. do 12. ure), v roku do 10.
maja 1996. Dodatne informacije v zvezi z
razpisom in obsegom del pa v podjetju INCO servis, d.o.o., Ljubljana, tel. 061/12343-47, pri Franciju Bostiču.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del,
ki obsega izvedbo gradbeno, obrtniških in
instalacijskih del ter opreme je 10 mio SIT.
5. Predvideni rok izvedbe del je v začetku mesecu julija in dokončanje do 20. avgusta 1996.
6. Glavni kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kompletnost ponudbe glede na razpisne pogoje (naročnik nepopolnih ponudb ni
dolžan obravnavati),
– reference ponudnika,
– ponudbena cena z vključenim prometnim davkom, ob tem da najnižja ponudbena
cena ni pogoj za izbiro,
– pogoji za fiksiranje enotnih cen in zavarovanje predplačil.
7. Ponudniki morajo za navedena dela
podati ponudbe ločeno po objektih, naročnik bo dela oddal ločeno glede na najugodnejše pogoje.
8. Ponudniki morajo kompletne ponudbe oddati najkasneje do petka 17. maja 1996
do 12. ure na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani z

Št. 64/96
Ob-1299
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja Mestna občina Celje
javni razpis
za gradnjo kanalizacije Teharje in
Bukovžlak
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: gradnja kanalizacije
Teharje in Bukovžlak.
3. Razpisno dokumentacijo (situacijo
predvidenega stanja, popise del s predizmerami) in dodatne razpisne pogoje dobijo ponudniki v roku 14 dni od dneva objave javnega razpisa med 8. in 10. uro, na naslovu:
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Javno podjetje, Lava 2a, Celje, pri Jerman Marjani ali
Spevan Jožetu, tel. 063/451-322, proti plačilu zneska za dvig dokumentacije v višini
10.000 SIT na ŽR JP Komunala Celje, št.
50700-601-105256 pri SDK Celje.
Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.
4. Orientacijska vrednost izvedbe del je
20,000.000 SIT.
5. Predviden pričetek del je september
1996, dokončanje pa november 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena;
– plačilni pogoji: višina avansa, pogoji
eventualnega kredita;
– lista referenčnih objektov;
– dokaz o tehnični opremljenosti;
– dokaz o strokovnosti kadrov;
– rok izvedbe del;
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti morebitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Ponudba mora obsegati vse elemente,
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
9. Ponudniki oddajo ponudbo v celoti.
10. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 29. 5.
1996 do 9. ure, na naslov: Mestna občina
Celje, Služba za komunalno gospodarstvo,
Prešernova 27/II, 3000 Celje.
Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.
Ponudba mora biti zapečatena z oznako
“Ponudba za gradnjo kanalizacije Teharje
in Bukovžlak, ne odpiraj!”.

Št. 64/96
Ob-1314
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja Mestna občina Celje
javni razpis
za izvedbo sanacije, rekultivacije in
širitve odlagališča Bukovžlak II. etapa
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: sanacija, rekultivacija in širitev odlagališča Bukovžlak II. etapa.
3. Razpisno dokumentacijo in dodatne
razpisne pogoje dobijo ponudniki v roku 10
dni od dneva objave javnega razpisa med 8.
in 10. uro, na naslovu: Mestna občina Celje,
Služba za komunalno gospodarstvo, Prešernova 27/II, Celje, pri Milki Leskošek, tel.
063/28-822, proti plačilu zneska za dvig dokumentacije v višini 5.000 SIT na ŽR Mestne občine Celje, Služba za komunalno gospodarstvo, št. 50700-630-9010105 pri SDK
Celje.
Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.
4. Orientacijska vrednost izvedbe del je
30,000.000 SIT.
5. Predviden pričetek del je junij 1996 in
dokončanje in september 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena;
– plačilni pogoji: višina avansa, pogoji
eventualnega kredita;
– lista referenčnih objektov;
– dokaz o tehnični opremljenosti;
– dokaz o strokovnosti kadrov;
– rok izvedbe del;
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti morebitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Ponudba mora obsegati vse elemente,
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
9. Rok za oddajo ponudb je 29. 5. 1996
do 9. ure, na naslov: Mestna občina Celje,
Služba za komunalno gospodarstvo, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.
Ponudba mora biti zapečatena z oznako
“Ponudba za izvedbo sanacije, rekultivacije
in širitve odlagališča Bukovžlak, ne odpiraj!”.
10. Odpiranje ponudb bo v sredo, 29. 5.
1996 ob 10. uri, v prostorih Mestne občine
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Celje, Služba za komunalno gospodarstvo,
Prešernova 27/II, Celje.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni od
odpiranja ponudb.

11. Odpiranje ponudb bo v sredo, 29. 5.
1996 ob 10.30, v prostorih Mestne občine
Celje, Služba za komunalno gospodarstvo,
Prešernova 27/II, Celje.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 20 dni od
odpiranja ponudb.

10. Odpiranje ponudb bo v sredo, 29. 5.
1996 ob 9.15, v prostorih Mestne občine
Celje, Služba za komunalno gospodarstvo,
Prešernova 27/II, Celje.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni od
odpiranja ponudb.
Mestna občina Celje

Št. 64/96
Ob-1315
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja Mestna občina Celje
javni razpis
za izvedbo sanacije, rekultivacije in
širitve odlagališča Bukovžlak III. etapa,
zgoščevalec grezničnih odplak
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: sanacija, rekultivacija in širitev odlagališča Bukovžlak III. etapa, zgoščevalec grezničnih odplak.
3. Razpisno dokumentacijo in dodatne
razpisne pogoje dobijo ponudniki v roku 10
dni od dneva objave javnega razpisa med 8.
in 10. uro, na naslovu: Mestna občina Celje,
Služba za komunalno gospodarstvo, Prešernova 27/II, Celje, pri Milki Leskošek ali
Meti Širca, tel. 063/28-822, proti plačilu
zneska za dvig dokumentacije v višini
10.000 SIT na ŽR Mestne občine Celje,
Služba za komunalno gospodarstvo, št.
50700-630-9010105.
Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.
4. Orientacijska vrednost izvedbe del je
110,000.000 SIT.
5. Predviden pričetek del je julij 1996,
dokončanje pa december 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena;
– plačilni pogoji: višina avansa, pogoji
eventualnega kredita;
– lista referenčnih objektov;
– dokaz o tehnični opremljenosti;
– dokaz o strokovnosti kadrov;
– rok izvedbe del;
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti morebitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Ponudba mora obsegati vse elemente,
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
9. Ponudniki lahko oddajo ponudbo v celoti ali ločeno za posamezne sklope. Dela
bodo oddana v celoti ali posamezno.
10. Rok za oddajo ponudb je 29. 5. 1996
do 9. ure, na naslov: Mestna občina Celje,
Služba za komunalno gospodarstvo, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.
Ponudba mora biti zapečatena z oznako
“Ponudba za izvedbo sanacije, rekultivacije
in širitve odlagališča Bukovžlak III. etapa,
zgoščevalec grezničnih odplak, ne odpiraj!”.

Št. 64/96
Ob-1316
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja Mestna občina Celje
javni razpis
za izgradnjo transformatorske postaje in
priključnih vodov na odlagališču
Bukovžlak
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: izgradnja transformatorske postaje in priključnih vodov na
odlagališču Bukovžlak.
3. Razpisno dokumentacijo in dodatne
razpisne pogoje dobijo ponudniki v roku 10
dni od dneva objave javnega razpisa med 8.
in 10. uro, na naslovu: Mestna občina Celje,
Služba za komunalno gospodarstvo, Prešernova 27/II, Celje, pri Milki Leskošek, tel.
063/28-822, proti plačilu zneska za dvig dokumentacije v višini 5.000 SIT na ŽR Mestne občine Celje, Služba za komunalno gospodarstvo, št. 50700-630-9010105.
Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.
4. Orientacijska vrednost izvedbe del je
8,000.000 SIT.
5. Predviden pričetek del je avgust 1996,
dokončanje pa oktober 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena;
– plačilni pogoji: višina avansa, pogoji
eventualnega kredita;
– lista referenčnih objektov;
– dokaz o tehnični opremljenosti;
– dokaz o strokovnosti kadrov;
– rok izvedbe del;
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti morebitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Ponudba mora obsegati vse elemente,
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
9. Rok za oddajo ponudb je 29. 5. 1996
do 9. ure, na naslov: Mestna občina Celje,
Služba za komunalno gospodarstvo, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.
Ponudba mora biti zapečatena z oznako
“Ponudba za izgradnjo transformatorske postaje in priključnih vodov, ne odpiraj!”.

Št. 06-1/90
Ob-1317
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa
Upravnega odbora Sklada stavbnih zemljišč
Občine Lenart z dne 13. 3. 1996, objavlja
Sklad stavbnih zemljišč Občine Lenart
javni razpis
za izbiro izvajalca za graditev
kanalizacije v industrijski coni Lenart
od TBP do Kristala
A. Splošni podatki
1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč
Občine Lanart, Trg osvoboditve 7, Lenart.
2. Predmet razpisa: graditev kanalizacije v industrijski coni Lenart od TBP do Kristala.
3. Lokacija: predvidena kanalizacija bo
potekala od kompleksa TBP do objekta Kristal v severnem robu lokalne ceste Sp. Porčič–Sv. Trojica, 1 m od roba asfalta.
4. Velikost objekta: dolžina kanalizacije
430 m in dolžina kraka 70 m.
5. Podatki o projektiranju: avtor projekta za razpisani objekt je Projekt MR Inženiring Maribor, Svetozarevska 10, Maribor.
6. Predvideni rok gradnje: pričetek gradnje objekta predvidoma ob koncu meseca
maja 1996, rok dokončanja 30 delovnih dni.
B. Pogoji za udeležbo
Ponudba mora biti izdelana na način, ki
ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
pravilnik o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85).
C. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obveže, da bo v primeru
sklenitve pogodbe kot izvajalec izročil bianco akceptni nalog s pooblastilom v višini
10% od vrednosti dogovorjenih del kot garancijo investitorju za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
2. Investitor zahteva predložitev bančne
garancije za višino danega avansa.
Č. Finančni pogoji
Orientacijska vrednost za izvedbo razpisanih del znaša ca. 9,500.000 SIT.
Ponudnik naj ponudi dela po sistemu
“ključ v roke”, pri čemer bi investitor zagotovil do 30% avansa ob sklenitvi pogodbe.
Vrednost opravljenih del se obračunava po
situacijah s tem, da se pri plačilu situacij
upošteva sorazmerni del avansa in dodatnega plačila.
Opcija ponudbe naj velja 30 dni.
D. Splošni pogoji
Tehnična dokumentacija je ponudnikom
na razpolago na vpogled pri Uradu občinske uprave Občine Lenart, soba 29/II, lahko
pa si na svoje stroške naroči kopiranje in
kompletiranje te dokumentacije pri projek-
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tantu, ki je naveden pod točko A.5. Popis
del za izgradnjo kanalizacije pa lahko ponudniki dvignejo na sedežu investitorja, soba št. 29/II.
E. Končna določila
1. Investitor bo pri izboru najugodnejšega ponudnika upošteval naslednja merila:
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– garancijski pogoji,
– boniteta (BON 1, 2, 3),
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
investitorju.
2. Komisija bo upoštevala ponudbe, ki
bodo prispele do 13. 5. 1996 do 12. ure, na
naslov: Sklad stavbnih zemljišč Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart.
Vse ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo ponudnika in oznako:
“Ne odpiraj – javni razpis – kanalizacija”.
3. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pisnim pooblastilom, bo 14. 5. 1996 ob 9. uri, v
sejni sobi 24/II Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart.
4. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
Dodatna pojasnila o razpisu lahko ponudniki dobijo pri Uradu občinske uprave
Občine Lenart, soba št. 29/II, oziroma na
tel. 062/724-205 (int. 49).
Sklad stavbnih zemljišč
Občine Lenart

– Sektor za investicije, Ljubljana, Štefanova 5, II. nadstropje, soba št. 24, in sicer med
10. in 14. uro.
6. Sestavni del ponudbene cene so vsi
potrebni načrti za izvedbo montaže razpisanih aparatov.
7. Ponudnik ima pravico ponudbo predložiti v več variantah od večjih dobaviteljev
– proizvajalcev aparatov, vendar v funkciji
in kvaliteti, ki se z razpisom zahteva.
8. Morebitna vprašanja oziroma pojasnila v zvezi z razpisom se lahko pisno naslovijo na naslov Ministrstva za zdravstvo, Odbor za investicije v javne zdravstvene zavode, Ljubljana, Štefanova 5, v roku 12 dni od
dneva objave razpisa. Vsem ponudnikom
bo v nadaljnjem roku 5 dni pisno odgovorjeno na postavljena vprašanja oziroma zahtevek za pojasnila.
9. Ponudbene cene so fiksne za vse razpisane aparate in se ne morejo menjati.
10. Ponudnik mora upoštevati ročni
transport aparatov v zgradbi.
11. Ponudnik je dolžan na lastne stroške
zaščititi razpisane aparate pred vremenskimi vplivi, tehničnimi spremembami med
transportom in drugimi poškodbami do predaje naročniku.
12. Investitor ima pravico uveljavljati
vso nastalo škodo v primeru, da ponudnik
ne izpolni pravočasno svoje pogodbene obveznosti.
13. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– fiksnost cen,
– način plačila in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– šolanje ustreznih kadrov,
– garancijski pogoji,
– odzivni rok z zagotovitvijo pooblaščenega servisa v Republiki Sloveniji,
– brezplačni pregled – vzdrževanje za
dobo 5 let, s plačilom rezervnih delov višjega cenovnega razreda iz skladišča – konsignacije v Republiki Sloveniji,
– posebni popusti,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
14. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za
zdravstvo, Odbor za investicije v javne
zdravstvene zavode, Štefanova 5, Ljubljana, z oznako: “Ne odpiraj, ponudba – za
RTG aparate”.
Ponudniki naj sporočijo odločitev o pripravi ponudbe na gornji naslov v desetih
dneh po objavi razpisa.
Stroške priprave ponudb nosijo ponudniki sami.
Ponudba mora vsebovati osnovne elemente iz 12. člena odredbe (zaporedna številka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 in 11).
15. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
16. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po poteku roka za oddajo ponudb ob 12. uri,
v sejni sobi Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, pritličje.
17. Ponudnik mora v ponudbi navesti,
da se z gornjimi razpisnimi pogoji v celoti
strinja, ter na podlagi njih daje svojo ponudbo in soglasje, da bodo ti pogoji v celoti
sestavni del pogodbe.

18. Ponudniki bodo o rezultatih izbire
obveščeni v roku 45 dni po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za zdravstvo

Št. 352-36/96-1
Ob-1318
Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5,
Ljubljana, objavlja skladno z določili odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/
93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) za
potrebe in za račun nekaterih zdravstvenih
domov v Republiki Sloveniji
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup, dobavo in montažo rentgenskih
aparatov
1. Naročniki rentgenskih aparatov so
spodaj našteti zdravstveni domovi:
– Zdravstveni dom Ljutomer,
– Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
– Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.
2. Namen: nakup, dobava in montaža
razpisanih
aparatov
za
posamezne
zdravstvene domove na njihov naslov.
3. Orientacijska vrednost aparatov znaša: 23,000.000 SIT.
4. Predmet razpisa:
1. slikovni RTG aparat za Zdravstveni dom Ljutomer,
2. slikovni RTG aparat – samo za
diagnostiko prsnih organov za Zdravstveni
dom Slovenska Bistrica,
3. zobni RTG aparat za Zdravstveni
dom Šmarje pri Jelšah.
5. Ponudniki dvignejo podrobne tehnične pogoje in karakteristike RTG aparatov,
ki so predmet razpisa, v času od 6. 5. 1996
do 10. 5. 1996 na Ministrstvo za zdravstvo

Št. 15-72/96
Ob-1222
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Novo mesto objavlja
javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v
osnovne šole v Mestni občini Novo mesto
za šolsko leto 1996/97
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
osnovne šole v Mestni občini Novo mesto
za osnovne šole: Bršljin, Brusnice, Center,
Dolenjske Toplice, Mirna peč, Stopiče,
Šmarjeta, Šmihel in Žužemberk.
3. Splošne informacije lahko ponudniki
dobijo na Sekretariatu za izobraževanje,
vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve Mestne občine Novo mesto. Konkretne informacije o voznem redu, relacijah in dolžinah
relacij, za prevoz učencev v posamezne šole, pa ponudniki dobijo pri ravnatelju posamezne šole.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena za kilometer razpisanih prevozov,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil. Dokazilo o
registraciji mora biti overjeno in ne sme biti
starejše od 90 dni. Ponudbe se praviloma
dajejo za posamezno šolo, lahko pa tudi
variantno za več šol ali vse šole skupaj.
6. Rok za oddajo ponudb je 23. 5. 1996
do 12. ure. Ponudbe se oddajo na Mestni
občini Novo mesto, Sekretariatu za splošno
pravne zadeve, Seidlova cesta 1, soba št.
53/2.
Ponudbe morajo biti zapečatene in označene z oznako: “Ne odpiraj, ponudba na
javni razpis za prevoz učencev v osnovne
šole v Mestni občini Novo mesto”, z navedbo osnovne šole ali več osnovnih šol za
katere se ponudba daje.
7. Javno odpiranje ponudb bo 24. 5. 1996
ob 12. uri v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, soba št. 67/II. Z
izbranim ponudnikom oziroma ponudniki bo
sklenjena pogodba za opravljanje prevozov
učencev v omenjene šole v šolskem letu
1996/97.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Novo mesto
Št. 2/96

Ob-1223

Javni razpis
za izdelavo nadgradnje gasilskega
avtomobila – avtocisterne
1. Naročnik: Gasilsko društvo Grušovlje, št. 7, Rečica ob Savinji.
2. Predmet razpisa: izdelava nadgradnje
gasilske avtocisterne. Podvozje ni predmet
razpisa, ampak ga zagotovi naročnik, in si-
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cer šasija Mercedes 12-22 AF z odgonom
za črpalko.
3. Zahteve za izdelavo:
– podaljšanje kabine za eno vrsto sedežev,
– cisterna volumna 4.000 litrov mora biti izdelana iz nerjaveče pločevine z vmesnimi prekati,
– visokotlačna črpalka z A priključkom
in dvema B izlivoma,
– na vsaki strani vozila po en navijak z
visokotlačnimi cevmi in ročnikoma dolžine
60 m,
– ustrezna svetlobna in zvočna signalizacija,
– ustrezna radijska povezava in
– razsvetljava v boksih.
4. Orientacijska cena je 10 mio SIT.
5. Rok izdelave: 3 mesece od prevzema
podvozja.
6. Merila za izbor najboljšega ponudnika:
– kakovost in lastnosti,
– cena in plačilni pogoji,
– rok dobave,
– ugodnosti pri nudenju servisnih dejavnosti,
– ustrezni atesti.
7. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Prostovoljno gasilsko društvo Grušovlje št. 7,
Rečica ob Savinji, z oznako “Ne odpiraj,
javni razpis”, v zapečatenih kuvertah, z oznako ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 5 dni po preteku objave.
8. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Prostovoljno gasilsko društvo
Grušovlje

Št. 273
Ob-1225
Primorsko dramsko gledališče, Trg E.
Kardelja 5, Nova Gorica, objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

5. Okvirna vrednost razpisanih del je
30,000.000 SIT.
6. Predviden pričetek del je 30. 7. 1996.
B) Razpisni pogoji
Ponudniki morajo v svoji ponudbi predložiti sledečo dokumentacijo po vrstnem redu in označeno, kot je navedeno:
1. Kratek povzetek ponudbe z:
– ponudbeno ceno,
– opcijo ponudbe,
– rokov izvajanja del,
– plačilnimi pogoji,
– deležem kooperantov pri izvajanju del.
2. Original s strani investitorja potrjen
popis in predračun.
3. Predlog pogodbe z obvezno varianto
fiksnih cen.
4. Akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10%, ki ga investitor vnovič, če izbrani izvajalec ne prične z deli v dogovorjenem roku.
5. Izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkulirali stroške deponij in gradbišča, vključno s
potrebnimi zaporami ceste.
6. Izjavo, da bo izvajalec zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
proti tretji osebi.
7. Registracija za dejavnost v katero spadajo razpisna dela vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti.
8. Reference za tovrstna dela.
9. Podatki o kadrih.
10. Dokaze o solventnosti.
11. Ostale priloge izvajalca del.
C) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– izpolnitev razpisnih pogojev točke B
tega razpisa,
– ugodnejša cena, plačilni pogoji,
– reference izvajalca del,
– druge ugodnosti ponudnika.
D) Ostali pogoji
1. Ponudbeno dokumentacijo z original
popisi del, situacijami, prerezi in detajli, lahko zainteresirani prevzemejo na sedežu podjetja KOP Brežice proti vplačilu stroškov za
pripravo dokumentacije v višini 15.000 SIT
na blagajni podjetja ali na žiro račun št.
51600-601-12019.
2. Vse informacije v zvezi z razpisom
posreduje Ogorevc Mihael gr. inž. KOP
Brežice, telefon 0608/64-631.
3. Ponudbo posredovati v zapečateni
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, Ponudba za
izvedbo ZK B5”, na naslov investitorja v
roku trideset dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS.
4. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
30. 5. 1996 ob 8. uri na sedežu Komunalnega podjetja Brežice.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni s strani komisije v tridesetih dneh po odpiranju ponudb.

Št. 103/96
Ob-1224
Javni zavod za gašenje in reševanje –
Gasilska brigada Koper, Ljubljanska cesta
6, Koper, na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
javni razpis
za nabavo gasilskega avtomobila
Predmet razpisa je gasilski avtomobil s
prostorom za posadko (1 + 5), cisterno za
vodo in penilo, vgrajeno normalnotlačno in
visokotlačno črpalko z vgrajenim agregatom ter stolpom za razsvetljevanje, z vlečnim vitlom 5 t, z osnovno in dodatno opremo. Nadgradnja na kamionski šasiji Mercedes 1234 AF (4 × 4).
Seznam dodatne opreme in ostale informacije – Ivan Koprivec, tel. 066/33-191.
Orientacijska vrednost avtomobila z
opremo – ca. 40,000.000 SIT.
Predvideni rok dobave: maj 1997.
Merila za izbiro so: cena, plačilni pogoji, reference, tehnične rešitve, rok dobave.
Rok za oddajo ponudbe je 27. maj 1996.
Odpiranje ponudb bo v Gasilski brigadi
Koper 29. 5. 1996 ob 8. uri.
Javni zavod Gasilska brigada Koper

javni razpis
za oddajo del: Dokončanje in
preureditev kletne etaže rotunde za
potrebe gledališča in galerije
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Primorsko dramsko gledališče.
2. Predmet: izvedba gradbeno obrtniških
in instalacijskih del ter opreme.
3. Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.
4. Rok: okvirni rok za dokončanje del je
90 dni.
5. Razpisno dokumentacijo dobite pri
Projekt-u Nova Gorica, Kidričeva 9a, proti
plačilu stroškov v višini 5.000 SIT na žiro
račun št. 52000-601-10243. Vse ostale podatke posreduje Uroš Kodelja dipl. inž. gr.
tel. 065/23-311 med 8. in 9. uro.
6. Ponudba mora vsebovati vse elemente
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94).
B) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ugodnejša cena,
– plačilni pogoji,
– kompletnost ponudbe,
– reference na podobnih delih,
– krajši rok izdelave,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
C) Zaključek
Interesenti morajo dostaviti ponudbe do
17. 5. 1996 do 13. ure na naslov PDG, Trg
E. Kardelja 5, 5000 Nova Gorica. Odpiranje
ponudb bo istega dne ob 13. uri na sedežu
naročnika. Ponudbe morajo biti oddane v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj ponudba – PGD”.
Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Primorsko dramsko gledališče
Št. 05-239/96
Ob-1226
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
kanalizacijskega kolektorja “ZK B5”
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9/I,
Brežice.
2. Projektantska organizacija: Vodnogospodarski inštitut Ljubljana.
3. Predmet razpisa: izgradnja kanalizacijskega kolektorja ZK B5 srednje šole Brežice.
4. Lokacija: mesto Brežice, kare Trnje
ob Bizeljski cesti.

Ob-1227
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
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št. 28/93 in 19/94), Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice objavlja

2. Predmet razpisa: izvajanje uvoznih in
špediterskih storitev pri uvozu opreme in
storitev za objekt Razžveplovanje dimnih
plinov bloka 5 v Termoelektrarni Šoštanj.
3. Kontaktna oseba: vse potrebne informacije v zvezi s tem razpisom, ki jih bodo
ponudniki potrebovali za sestavo ponudbe,
lahko dobite v Termoelektrarni Šoštanj pri
Viktorju Robniku, dipl. ek. vsak dan od 8.
do 13. ure, tel. 063/852-115.
4. Osnova za razpis: TE Šoštanj v okviru
ekološke sanacije pristopa k izgradnji razžveplovalne naprave bloka 5 v TEŠ. Podloga za odločitev je sprejet investicijski program, sprejeti zakon o poroštvu Republike
Slovenije za najetje posojil za izgradnjo razžveplovalne naprave na bloku 5 v TE Šoštanj (Ur. l. RS, št. 33/95) in izbor najprimernejšega dobavitelja opreme, ki je v teku.
5. Pogoji razpisa: za izbrano opremo, ki
bo predmet uvoza, morajo ponudniki, ki se
bodo v razpisnem roku prijavili na razpis,
ponuditi kompletne uvozne in špediterske
storitve (s podrobnim opisom), zlasti pa:
– predstaviti organizacijo sodelovanja z
investitorjem od začetka do konca izvajanja
storitev,
– izvajanje ponujenih storitev v času izvajanja pogodbe.
6. Dokazila za ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev:
– dokazilo o registraciji firme za izvajanje uvoznih in špediterskih storitev. Poleg
lastne registracije mora ponudnik predložiti
tudi registracijo špediterske firme, s katero
namerava sodelovati,
– organizacijsko shemo in kadrovsko zasedbo ponudnika in posebej oddelka za službe, ki bo skrbela za izvajanje razpisanih
poslov,
– bilanca uspeha in stanja za leto 1994
in 1995 ter izpolnjena obrazca BON 1 in
BON 2.
7. Reference:
– ponudniki naj pri predstavljanju svojih
referenčnih storitev posebej predstavijo dosedanje reference pri uvozu kompleksnih
energetskih in ekoloških naprav,
– ponudniki naj navedejo razpredenost
zunanjetrgovinske mreže in sodelovanje s
tržišči v Avstriji, Nemčiji in Italiji,
– vrednost opravljenih uvoznih storitev
na objektih podobnih zahtevnosti v zadnjih
20 letih.
8. Orientacijska vrednost uvozne opreme in storitev znaša 100,000.000 DEM.
9. Lokacija: Termoelektrarna Šoštanj.
10. Ponudbena cena
Ponudnik mora ponuditi kompletno ceno za uvozne in špediterske storitve v odstotku. Cena za opravljanje uvoznih in špediterskih storitev se računa od vrednosti
uvožene opreme. Ponudnik mora posebej
navesti, česa zgoraj navedena cena ne zajema.
Ponujena cena (odstotek) je fiksna v času izvajanja posla.
11. Način plačila
Investitor bo zaračunane storitve plačeval na osnovi izstavljenih računov v 30 dneh
po izstavitvi. Osnova za izstavitev računa je
dobaviteljev račun z dobavnico, carinska deklaracija ter ostali spremljajoči dokumenti.
Posebna zahteva investitorja je, da uvoznik sprejme plačilo zaračunanih storitev v

obliki kompenzacije v breme oddane električne energije na veleodjemu.
12. Rok
Opravljanje uvoznih in špediterskih storitev bo potekalo predvidoma v času od junija 1996 do konca poteka garancijskega
roka za uvoženo opremo (predvidoma do
konca leta 2002).
13. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– cena ponujenih storitev,
– plačilo s kompenzacijo,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi
in ki niso zahtevane s tem razpisom, lahko
pa bi ugodno vplivale na izvajanje razpisanih del,
– najcenejši pnudnik ni nujno tudi najugodnejši.
14. Garancija za resnost ponudbe
Za resnost ponudbe, mora ponudnik
predložiti ponudbi bančno garancijo prvorazredne banke v višini 3,000.000 SIT, veljavno do izteka opcije ponudbe. Garancija
mora biti nepreklicna, brez vsakih omejitev,
brez pravice do ugovora (nasprotovanja) ter
vnovčljiva na prvi pisni poziv investitorja.
Investitor ni dolžan ob morebitni vnovčitvi
navesti nikakršnih pojasnil ali razlag. Ponudbe brez bančne garancije so neveljavne.
Bančna garancija bo vrnjena ponudnikom
takoj po izboru, izbranemu ponudniku pa
po podpisu pogodbe.
15. Opcija ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od poteka roke za oddajo
ponudb.
16. Rok za oddajo ponudb: ponudniki
morajo oddati ponudbe v dveh izvodih v
zapečatenih kuvertah na naslov: Termoelektrarna Šoštanj, p.o., Lole Ribarja 18, 3325
Šoštanj, Viktor Robnik, dipl. ek., z označbo: Ne odpiraj – Ponudba za uvozne in špediterske storitve.
Rok za oddajo ponudb, ki morajo biti
izdelane v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/93) je 22. 5. 1996 do 12. ure.
Za pravočasno prispele, oziroma oddane
ponudbe bodo štele samo tiste ponudbe, ki
bodo do navedenega datuma in navedene
ure prispele na zgornji naslov.
17. Odpiranje ponudb bo javno v prostorih Termoelektrarne Šoštanj, sejna soba št.
1 dne 28. 5. 1996 ob 9. uri. Pooblaščeni
predstavniki ponudnikov morajo predsedniku komisije za izbor najugodnejšega ponudnika predložiti pravilno izpolnjeno
pooblastilo.
18. Obvestilo o izboru: o izidu razpisa
bodo ponudniki obveščeni v 45 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Termoelektrarna Šoštanj, p.o.

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
strokovnega nadzora nad izgradnjo
kanalizacijskega kolektorja “ZK B5”
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9/I,
Brežice.
2. Projektantska organizacija: Vodnogospodarski inštitut Ljubljana.
3. Predmet razpisa: opravljanje nadzora
nad izgradnjo kanalizacijskega kolektorja
ZK B5 srednje šole Brežice.
4. Lokacija: mesto Brežice, kare Trnje
ob Bizeljski cesti.
5. Okvirna vrednost razpisanih del je
30,000.000 SIT.
6. Predviden pričetek del je 30. 7. 1996.
B) Razpisni pogoji
Ponudniki morajo v svoji ponudbi predložiti sledečo dokumentacijo po vrstnem redu in označeno, kot je navedeno:
1. Kratek povzetek ponudbe z:
– ponudbeno ceno,
– opcijo ponudbe,
– rokov izvajanja del,
– plačilni pogoji,
2. Registracija za dejavnost v katero spadajo razpisana dela vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti.
3. Reference za tovrstna dela.
4. Podatki o kadrih.
5. Ostale priloge izvajalca del.
C) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– izpolnitev razpisnih pogojev točke B
tega razpisa,
– ugodnejša cena, plačilni pogoji,
– reference izvajalca del, kadri,
– druge ugodnosti ponudnika.
D) Ostali pogoji
1. Vse informacije v zvezi z razpisom
posreduje Ogorevc Mihael gr. inž., KOP
Brežice, tel. 0608/64-631.
2. Ponudbo posredovati v zapečateni
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj” – Ponudba
za nadzor nad izvedbo ZK B5”, na naslov
investitorja v roku 15 dni po objavi tega
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni s strani komisije v tridesetih dneh po odpiranju ponudb.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice, p.o.
Št. 14
Ob-1228
Investitor Termoelektrarna Šoštanj, p.o.,
Lole Ribarja 18, Šoštanj, objavlja na osnovi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
javni razpis
za oddajo del: Uvozne in špediterske
storitve pri uvozu opreme in storitev za
objekt “Razžveplovanje dimnih plinov
bloka 5” v Termoelektrarni Šoštanj
1. Investitor: Termoelektrarna Šoštanj,
p.o., Lole Ribarja 18, Šoštanj.

Ob-1208
Mestna občina Slovenj Gradec v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbo o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja
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javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del:
Rekonstrukcija in modernizacija
občinskih cest in parkirišč na območju
Mestne občine Slovenj Gradec v letu
1996
1. Investitior: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija in modernizacija občinskih cest in parkirišč na
območju Mestne občine Slovenj Gradec za
nasledje objekte:
a) M 10/8 - Letališče,
b) Šmartno most - Krnice,
c) Velunjski graben,
d) Rotenturen,
e) Dom upokojencev,
f) Šmiklavž - Sp. Kotnik,
g) Zg. Legen - Šumejeva vas.
3. Razpisno dokumentacijo dobite v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, Uprava za gospodarske javne službe, Šolska ulica 10, Slovenj Gradec, vsak delovni dan od
8. do 11. ure. Kontaktna oseba je Zvonko
Kuhelnik, vud., tel: 0602/41-123.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov,
– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje ostalih pogojev.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del,
– strokovna usposobljenost kadra,
– cene za razpisana dela (najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši),
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– izpolnjevanje pogojev določenih z razpisom.
6. Orientacijska vrednost za vse razpisane objekte je 40,000.000 SIT.
7. Predvideni rok za začetek del je junij
1996.
8. Ponudniki se lahko prijavijo za posamičen objekt ali več objektov hkrati.
9. Ponudnik lahko predlaga drugo tehnično rešitev rekonstrukcije.
10. Ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, pošljite v roku 20 dni
po objavi v uradnem listu SRS, na naslov
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska cesta 5, Slovenj Gradec. Kot pravočasno prispele, se bodo štele tiste ponudbe, ki jih bo
naročnik prejel do navedenega datuma do
10. ure.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj - ponudba javni razpis za izvedbo del: Rekonstrukcija
in modernizacija občinskih cest in parkirišč
v Mestni občini Slovenj Gradec v letu
1996”.

11. Odpiranje ponudb bo javno. O kraju
in času odpiranja bodo ponudniki obveščeni
pisno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 10 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina
Slovenj Gradec

do prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 663-02-001/96-08
Ob-1334
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za dokončanje objekta v Velikem Kalu
pri Šentvidu pri Stični, k. o. Češnjice,
parc. št. 388/1, 389, 390/1, 392, 393/1, 394
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
dokončanje objekta za potrebe terapevtske
skupnosti.
2. Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Vsebina ponudbe
3.1. Ponudba mora biti izdelana skladno
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpisno dokumentacijo.
3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.
4. Orientacijska vrednost investicije:
9,500.000 SIT.
5. Predvideni roki:
– predvideni rok za začetek gradnje je
25. 5. 1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje je
1. 8. 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,
– finančne vrednosti ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve, tajništvo, soba 20, IV.
nadstropje, Kotnikova 5, Ljubljana.
Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 29. 4. 1996 do 13. 5. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri Bojanu Regvarju, tel. 178-33-85,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
9. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
projekt človek” je potrebno oddati do 13. 5.
1996 do 15. ure, v zapečatenem ovoju, v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, ali poslati na
naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
10. Javno odpiranje ponudb bo 15. 5. 1996
ob 9. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bo-

Št. 839-11/96
Ob-1179
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/1994), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94)
odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
28/93) in odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Občina Radeče v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije, OE Brežice objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Radeče v letu 1996
1. Naročnik: Občina Radeče
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije-OE Brežice - KE Radeče-Obrežje 77, Radeče in na sedežu Občine Radeče.
3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela (grederiranje, obnova gramoznega sloja, ročno in strojno čiščenje cevnih propustov in cestnega telesa, sanacija in izgradnja
cevnih propustov, polaganje dražnikov, zemeljska dela, sanacija podpornih sten v lesu, kamnu in betonu, ozelenjevanje...)
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,600.000 SIT.
Investitorji si pridržujejo pravico spremeniti obseg del v razpisu glede na pridobitev sredstev in terminskega priliva sredstev.
(republiška sredstva, pristojbina, sredstva
lokalnih skupnosti...)
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je konec leta 1996.
Dela se izvajajo po kvartalnih operativnih planih.
6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisnih del, ponudbena cena za enoto, strojne in delovne kapacitete, način plačila in fiksnost cen, garancijski roki, morebitne druge ugodnosti.
7. Ponudbe za javni razpis predložite v
10 dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno Občine Radeče v zaprti kuverti z oznako ‘Ne odpiraj-javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah
Občine Radeče.’
8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Radeče
Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice
Št. 27/6-96
Ob-1335
Krajevna skupnost Idrija, Mestni trg 2,
Idrija, objavlja kot investitor na podlagi za-
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kona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

2. Manager
3. Finance
4. Pravna praksa
5. Tajnica
6. Slovenian Business Report
7. Podjetje in delo
8. Andragoška spoznanja
Izdajatelj javnih glasil: Gospodarski
Vestnik, založniška skupina, d.d., Dunajska
5, Ljubljana.
Viri financiranja (za vsa glasila, razen
Podjetje in delo): prihodki iz poslovanja za
Podjetje in delo: prihodki iz poslovanja,
dotacija Ministrstva za znanost in tehnologijo.
Lastniki več kot 10% kapitala izdajatelja: Slovenski odškodninski sklad, Infond
Stolp, d.d., Infond Center, d.d.
Uprava (za vsa glasila):
– Slobodan Sibinčič, predsednik,
– Jože Petrovčič, član uprave.
Nadzorni svet (za vsa glasila): Branko
Pavlin, Lojze Zajc, Peter Juren, Bogi Pogačnik, Jadranka Trontelj.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine.
3. Poročilo začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju UKO Kropa.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o lastninskem preoblikovanju
UKO Kropa.
4. Obravnava in odločanje o letnem poročilu o poslovanju UKO Kropa v letu 1995
s predlogom za kritje izgube za leta 1993,
1994 in 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju s sklepom o kritju izgube po
predlogu začasne uprave in začasnega nadzornega sveta.
5. Obravnava in sprejem plana poslovanja za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se plan poslovanja za leto 1996 po predlogu začasne uprave in začasnega nadzornega sveta.
6. Obravnava in imenovanje kandidatov
za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se imenujejo kandidati po predlogu začasnega nadzornega sveta.
7. Obravnava in sklepanje o odprodaji
nepremičnin.
Predlog sklepa: sprejme se predlog začasne uprave o prodaji nepremičnin.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Kropi 7a, v prostorih uprave družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
v času od 10. 4. do 23. 5. 1996.
Delničarji lahko sporočijo svoje predloge v 7 dneh po objavi zasedanja skupščine.
Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in
posredovani na sedež družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji – imetniki navadnih delnic A, B, C in
D, skladno s statutom oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki, vodja programa notranjega odkupa.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki v 3 dneh pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica daje 1 glas.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku (vodji programa notranjega odkupa). Pooblastilo mora biti pisno.
Če skupščine ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
UKO Kropa, d.d.,
Začasna uprava

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
instalacijske kinete čez Mestni trg v
Idriji in instalacije v cestnem telesu od
Soče do hotela Ydria
1. Naročnik je Krajevna skupnost Idrija,
Mestni trg 2, Idrija.
2. Objekt: Mestni trg in Rožna ulica.
3. Predmet razpisa je izvedba AB kinete
čez Mestni trg v Idriji in instalacije v cestnem jedru Rožne ulice.
4. Objekt, ki je predmet razpisa, sta ulici
mestnega značaja v skupni dolžini 510 metrov, z vsemi komunalnimi vodi.
Orientacijska vrednost del znaša
126,000.000 SIT.
5. Predviden pričetek del je 1. 9. 1996,
zaključek pa 30. 4. 1997.
6. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala zlasti: celovitost in skladnost ponudbe z razpisnimi
pogoji investitorja, ceno, rok izvedbe, dolžino garancijskih rokov, garancijo za pravočasno izvedbo del, reference, pogoje in
način plačila, druge ugodnosti.
7. Ponudniki morajo predložiti tudi:
– podatke na podlagi katerih bo možna
ocena sposobnosti za izvedbo razpisnih del,
– terminski plan del.
8. Razpisno dokumentacijo, ki je sestavni
del razpisa, lahko dobijo ponudniki v roku
10 dni po objavi razpisa, v prostorih tajništva
KS Idrija, po predložitvi potrdila o plačilu
20.000 SIT na ŽR 52020-645-50017 pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, za kritje materialnih stroškov.
9. Ponudbe oddajte na naslov: Krajevna
skupnost Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija, v
zaprti ovojnici z oznako “Ponudba na javni
razpis za instalacijska kineta čez Mestni trg v
Idriji in instalacije v cestnem telesu od Soče
do hotela Ydria”, z oznako “Ne odpiraj!”.
Veljavne so ponudbe, ki prispejo k naročniku do 29. 5. 1996 do 9. ure.
10. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih tajništva Krajevne skupnosti Idrija, dne
29. 5. 1996 ob 9. uri.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Krajevna skupnost Idrija

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-1268
Gospodarski Vestnik, d.d., izdaja naslednja javna glasila:
1. Gospodarski vestnik

Sklici skupščin
Popravek
Št. 409-1996
Ob-1333
Predlog sklepov za 3. redno sejo skupščine delniške družbe Pekarstvo in slaščičarstvo Kruh Koper, d.d., sklicano za 21. 5.
1996, objavljeno v Uradnem listu RS, št.
19/96 z dne 5. IV. 1996, se dopolni, tako da
se v 4. točki na koncu besedila pika zamenja z vejico in doda:
katerega namen uporabe je vezan izključno na prvo alineo prvega odstavka
240. člena ZGD in odprodaje tako pridobljenih lastnih delnic preko organiziranega notranjega trga najboljšemu ponudniku.
Kruh Koper, d.d.
Predsednik nadzornega sveta
Predsednik uprave
Št. 7/96
Ob-1292
Na podlagi 10. člena statuta delniške
družbe sklicujem
1. zasedanje skupščine
delniške družbe UKO Kropa,
ki bo četrtek, 30. maja 1996 ob 13. uri na
sedežu družbe Kropa 7a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev udeležbe in sklepčnosti,
b) konstituiranje skupščine:
– izvolitev predsednika skupščine in njegovega namestnika,
– izvolitev zapisnikarja in preštevalca
glasov,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
a) izvoli se predsednika skupščine in njegovega namestnika, zapisnikarja in preštevalca glasov,
b) imenuje se notarja po predlogu začasne uprave.

Št. 418
Ob-1293
Na podlagi 20. in 21. člena statuta SKB
banke, d.d., sklicuje nadzorni svet banke
3. skupščino
SKB banke, d.d.,
ki bo v četrtek, 30. 5. 1996 ob 12. uri v
kinodvorani Union, Nazorjeva 2 v Ljubljani.
Za sejo skupščine banke predlaga nadzorni svet naslednji dnevni red:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine (predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in notarja).
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog za imenovanje organov skupščine banke.
2. Govor predsednika uprave banke.
3. Poročilo o poslovanju SKB banke,
d.d., za leto 1995 z računovodskimi izkazi,
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorske hiše Coopers & Lybrand ter predlog za delitev dobička banke.
Predlog sklepa:
3.1 Skupščina banke sprejema poslovno poročilo o poslovanju banke z zaključnim računom za leto 1995 z računovodskimi izkazi, mnenjem nadzornega sveta
in mnenjem revizorske hiše Coopers &
Lybrand.
3.2 Skupščina sprejema predlog za delitev dobička banke.
4. Predlog za razrešitev dosedanjega in
imenovanje novega člana nadzornega sveta
banke.
Predlog sklepa: skupščina banke razreši
dosedanjega člana nadzornega sveta Henryja Russlla in imenuje Thierryja Bungenerja
za novega člana nadzornega sveta banke.
5. Predlog za imenovanje revizorja SKB
banke, d.d., za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorsko hišo Coopers & Lybrand iz Londona
in Ljubljane za revizijo poslovanja banke za
leto 1996.
SKB banka, d.d.,
Predsednik nadzornega sveta

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in njegovega namestnika, verifikacijsko in volilno komisijo.
Imenuje se zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika ter notarja po predlogu direktorja.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Spremembe poslovnika o delu
skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predložene
spremembe poslovnika o delu skupščine.
5. Letno poročilo.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
podlagi mnenja nadzornega sveta z dne
11. 4. 1996 predlagano letno poročilo o poslovanju družbe Mitol v letu 1995.
6. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
podlagi mnenja strokovnega sveta z dne
11. 4. 1996 predlagano delitev čistega dobička in predlagano višino dividende.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje predlagana revizijska družba.
8. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
in dopolnitve statuta v predlagani obliki in
sprejme se tudi čistopis statuta družbe Mitol, tovarna lepil, d.d., Sežana.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov ter predlogi sprememb statuta so na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe na Partizanski 78, Sežana, v splošni pravni službi in v tajništvu vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak delničar družbe sam ali po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku pod pogojem, da na sedežu družbe vsaj do vključno 27. 5. 1996 do 13. ure deponira delniško
potrdilo o številu delnic, ki jih ima oziroma
jih zastopa.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
dne 14. 6. 1996 ob 13. uri, na istem kraju,
ne glede na število prisotnih delnic.
Mitol, tovarna lepil, d.d.
Direktor

Predlog sklepa: za preštevalko glasov se
izvoli Mojca Rak, za zapisnikarico se imenuje Marta Kosec in za notarko se imenuje
Nada Kumar.
2. Obravnava letnega poročila za leto
1995 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1995.
3. Delitev dobička za leto 1995 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: čisti dobiček v višini
146,428.112 SIT se deli na:
– rezerve v višini 31,931.285 SIT,
– dividende v višini 47,857.840 SIT,
– nerazporejen
dobiček
v
višini
66,638.987 SIT.
Dividende se izplačajo do 30. 6. 1996.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
4.1. Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
4.2. Predlog sklepa: sprejme se predlagana dopolnitev statuta.
5. Oblikovanje sklada za lastne delnice.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad za lastne delnice v višini 10% revaloriziranega osnovnega kapitala. Sklad lastnih delnic se
oblikuje v višini 95,082.594 SIT iz naslednjih virov:
– iz dobička preteklih let – 25,111.543
SIT,
– iz revalorizacijskega popravka dobička iz preteklih let – 3,332.064 SIT,
– iz nerazporejenega dobička poslovnega leta – 66,638.987 SIT.
6. Imenovanje revizijske družbe.
Nadzorni svet predlaga sklep: za sestavo
revizije poslovanja družbe za leto 1996 se
imenuje revizijska družba Dinamic, d.o.o.,
Novo mesto.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine pošljejo družbi pisni nasprotni predlog, ki pa mora biti (razen predloga imenovanja revizijske družbe) obrazložen.
Delničarji bodo tudi pismeno obveščeni
o sklicu skupščine, objavi dnevnega reda in
nasprotnih predlogih delničarjev.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic
prve izdaje z oznako A, B, C (ki so vpisani
v delniško knjigo), sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih.
Pooblaščenec oziroma zastopnik se morata
pred sejo izkazati s pismenim pooblastilom.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi besedilo predloga sprememb in
dopolnitev statuta, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od
12. do 13. ure, od dneva objave dnevnega
reda.
Delničarji naj se na dan seje prijavijo od
11.15 do 11.45, v prostorih Uprave družbe,
Dol pri Ljubljani.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine dne 7. 6. 1996 ob 12. uri, na istem
mestu. Na ponovnem zasedanju skupščine
se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
JUB kemična industrija, d.d.,
Dol pri Ljubljani
predsednik Uprave

Delničarji banke, ki bodo na dan 15. 5.
1996 vpisali v delniško knjigo banke in imajo več kot 100 delnic banke, bodo po pošti
najmanj 7 dni pred sejo skupščine prejeli
celotno gradivo za sejo skupščine.
Vsi ostali delničarji banke bodo po pošti
prav tako 7 dni pred sejo skupščine prejeli
vabilo, glasovnico in pooblastilo ter predlog sklepov 3. seje skupščine.
Gradivo za 3. sejo skupščine banke je na
vpogled od 6. maja 1996 dalje med 10. in
12. uro vsak delovni dan v Sekretariatu
banke, soba 616/VI. nadstropje, Ajdovščina
4 v Ljubljani, kjer lahko tudi od 23. maja
1996 dalje prevzamete gradivo za sejo skupščine.
Če se skupščine ne boste mogli udeležiti,
lahko najmanj 3 dni pred sejo skupščine
oddate svojo glasovnico s pooblastilom po
pošti ali po telefaksu na naslov: SKB BANKA, d.d., Sekretariat banke, Ajdovščina 4,
1513 Ljubljana, faks 061/132-91-22.
Taka glasovnica ne sme vsebovati
zadržkov ali pogojev.
Ob-1259
Na podlagi 9.3. točke statuta delniške
družbe Mitol, tovarna lepil, d.d., Sežana,
direktor družbe sklicuje
2. skupščino
delniške družbe Mitol, tovarna lepil,
d.d., Sežana,
ki bo v petek, 31. maja 1996 ob 13. uri, v
sejni sobi v 1. nadstropju motela Kompas na
suhozemnem terminalu v Sežani, Partizanska cesta 117.
Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 11. in 12.30.

Št. 4-105/96
Ob-1260
JUB kemična industrija, d.d., Dol pri
Ljubljani, sklicuje
3. sejo skupščine
ki bo v petek, 31. 5. 1996 ob 12. uri, v
prostorih Uprave družbe, Dol pri Ljubljani,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov, zapisnikarice in notarke.
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Ob-1261
Na podlagi določila 22. člena statuta delniške družbe Marina Portorož, turistično
podjetje, d.d., uprava družbe sklicuje
1. sejo skupščine
delniške družbe Marina Portorož,
turistično podjetje, d.d.,
ki bo v Portorožu, v ponedeljek, 20. maja 1996, ob 10. uri, v prostorih Avditorija,
Senčna pot 10.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine, določitev preštevalca
glasov in notarja ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, določi se preštevalce glasov in
notarja.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega osnovnega kapitala.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o imenovanju revizorja delniške družbe.
4. Sprejem poslovnika o delu skupščine
delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine delniške družbe.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta delniške družbe Marina Portorož, turistično podjetje, d.d.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta delniške družbe Marina Portorož, turistično podjetje, d.d.
6. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letih 1993, 1994 in 1995 ter
odločanje o razdelitvi čistega dobička za
leto 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe v letih 1993, 1994 in
1995.
Sprejme se sklep o razdelitvi čistega dobička za leta 1993, 1994 in 1995.
7. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
za pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o oblikovanju sklada za pridobivanje lastnih delnic.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o izvolitvi 4 članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev delniške družbe.
9. Sprejem sklepa o določitvi sejnine za
predsednika in člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se sejnina za
predsednika in člane nadzornega sveta.
Opomba: predlagatelj sklepov o imenovanju revizorja in članov nadzornega sveta
je začasni nadzorni svet, za vse druge sklepe sta predlagatelja usklajenih predlogov
uprava in začasni nadzorni svet.
Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za 20. maj 1996, ob
10. uri. Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi
za 20. maj 1996, ob 12. uri. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Sejna dvorana bo odprta uro pred uradnim začetkom seje skupščine.
Pogoji udeležbe na seji skupščine:
1. seje skupščine delniške družbe Marina Portorož, turistično podjetje, d.d., se lah-

ko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih
so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
Klirinški depotni družbi (KDD), zakoniti zastopniki oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom ob predložitvi dokazov o
zakonitem zastopanju.
Delničarji oziroma zakoniti zastopniki in
pooblaščenci naj svojo udeležbo na seji
skupščine prijavijo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Glasovnice za odločanje na seji skupščine se bodo delničarjem, zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščencem, začele deliti ob predložitvi dokaza o zakonitem zastopanju delničarja oziroma pisnega pooblastila uro pred začetkom seje do ure, ki je
določena za začetek seje skupščine.
Pooblastila
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
ime in priimek ter naslov pooblaščenca, firmo
ter podpis zastopnika pooblastitelja ter overjeno fotokopijo registracije pooblastitelja pristojnega registrskega sodišča.
Če se daje pooblastilo za mladoletnega
delničarja, mora pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti zastopnik, mati ali oče; v
primeru skrbništva je to skrbnik ob predložitvi pisne privolitve pristojnega Centra za
socialno delo.
Gradiva
Gradiva k posameznim točkam dnevnega reda so na vpogled na upravi družbe v
Portorožu, Cesta solinarjev 6, od 22. 4. 1996,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Marina Portorož,
turistično podjetje, d.d.
Uprava

7. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leta 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani nadzornega sveta.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagana revizijska družba.
10. Določitev nagrad članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se nagrade članom nadzornega sveta v predlagani višini.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, lahko uresničujejo pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico, če tri
dni pred sejo pisno prijavijo udeležbo pri
tajništvu uprave družbe.
Predlog sprememb in dopolnitev statuta
ter vsa gradiva so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe pri Ireni Koblar, vsak delovnik od 8. do 14. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisno obrazloženi in vloženi v sedmih dneh
po objavi tega vabila, pri tajništvu uprave
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, ko skupščina
veljavno odloča, ne glede na število prisotnih delnic.
Velana, tovarna zavest, d.d.,
Ljubljana
Uprava družbe

Ob-1262
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 22. člena statuta družbe,
vabim delničarje na
1. sejo skupščine
družbe Velana, tovarna zaves, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 52
ki bo v četrtek, 6. junija 1996 ob 12. uri,
na sedežu družbe na Šmartinski 52 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani organi skupščine.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predlaganem besedilu.
4. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o lastninskem preoblikovanju podjetja.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe in
dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
6. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1995.

Št. 17/96
Ob-1263
Na podlagi 18. člena statuta družbe Gostol Gocom, d.d., sklicuje predsednik uprave
1. redno sejo
skupščine delničarjev
ki bo dne 30. maja 1996 ob 15. uri, v
prostorih podjetja v Novi Gorici, Prvomajska 37.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor računovodskih izkazov po predlogu uprave.
4. Obravnava in potrditev letnega poročila za leto 1995 in predlog delitve dobička
za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1995 in predlog delitve dobička za
leto 1995 po predlogu uprave.
5. Razrešitev člana uprave in imenovanje novega.
Predlog sklepa: razreši se član uprave na
lastno zahtevo in se imenuje novi član uprave.
6. Sprejem pravilnika o delovnih razmerjih ter imenovanje disciplinske komisije in
pritožbenega organa.
Predlog sklepa: sprejme se pravilnik o
delovnih razmerjih v predloženi obliki. Imenuje se člane disciplinske komisije in pritožbenega organa.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
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stilo mora biti notarsko overjeno in ostane
družbi.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe. Delničarji lahko
svoje predloge ali dopolnilne predloge, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v
roku 7 dni od objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ni
sklepčna, se ponovi istega dne ob 16. uri.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gostol Gocom, d.d., Nova Gorica
Predsednik uprave

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščencih oziroma zastopnikih.
Pooblaščenci morajo predložiti pisno
pooblastilo delničarjev, ki so pooblastila deponirali na družbi.
Pooblastilo in glasovnice bodo delničarji prejeli z vabilom.
Vsaka navadna imenska delnica ima en
glas.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov so na vpogled vsem delničarjem v računovodstvu in pri direktorju Loške komunale, d.d., Škofja Loka, vsak dan od 7. do 13.
ure.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 5. 6. 1996 ob
12.30, v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Loška komunala, d.d.
Škofja Loka
Direktor

ni javni dražbi, v nasprotnem primeru bo
prodajalec varščino zadržal, nepremičnino
pa prodal drugemu kupcu.
Kupec mora kupnino plačati v 8 dneh po
podpisu pogodbe na žiro račun prodajalca.
Kupnina se plača po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne plača
kupnine v pogodbenem roku, se pogodba
šteje za razdrto.
4. Davek na promet nepremičnin ter
stroške vpisa v zemljiško knjigo plača kupec.
5. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno.
Javna dražba bo dne 17. 5. 1996 ob 9.
uri, v sejni sobi prodajalca, v Ljubljani, Vojkova 58.
Podrobnejše informacije dobite po tel.
340-540, vsak delovni dan med 8. in 10.
uro. Prostore si lahko ogledati vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.
IMP Tovarna telekomunikacijskih
naprav TELEKOM, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-1264
Uprava Loške komunale, d.d., Škofja Loka, skladno z 20. členom statuta sklicuje in
vabi delničarje na
2. skupščino
delniške družbe Loška komunala,
oskrba z vodo in plinom, d.d., Škofja
Loka, Kidričeva c. 43a
ki bo 5. 6. 1996 ob 12. uri, v poslovni
stavbi Loške komunale, d.d., Kidričeva c.
43a, Škofja Loka, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev
delovnih teles.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
Izvolijo se:
predsednik skupščine,
dva preštevalca glasov in
notar.
3. Pregled zapisnika 1. seje skupščine
Loške komunale, d.d. in informacija o uresničevanju sklepov.
Predlog sklepa: potrdi se zapisnik 1. seje
skupščine in sprejme informacija o uresničevanju sklepov.
4. Sprememba poslovnika o delu
skupščine Loške komunale, d.d.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
poslovnika o delu skupščine Loške komunale, d.d.
5. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1995 in delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se revizorsko
poročilo o revidiranju računovodskih izkazov za leto 1995.
Sprejme se letno poročilo za leto 1995.
Sprejme se predlagana delitev dobička.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska družba.
7. Določitev nagrade oziroma sejnine za
člane nadzornega sveta Loške komunale,
oskrba z vodo in plinom, d.d., Škofja Loka.
Predlog sklepa: potrdi se predlagana višina nagrad za člane nadzornega sveta za
obdobje med 1. in 2. sejo skupščine.
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki imenskih delnic, ki so kot delničarji
vpisani v delniško knjigo oziroma pri KDD,
najmanj 3 dni pred sejo skupščine.
Seznam delničarjev je dostopen na vpogled vsakemu delničarju dva delovna dneva
pred sejo skupščine na sedežu družbe, od 7.
do 13. ure.

Razne objave
Št. 62
Ob-1265
IMP Tovarna telekomunikacijskih naprav TELEKOM, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 58, objavlja
javno dražbo
za prodajo prostorov med osmi 5, 6 in 7
v pritličju poslovne stavbe Vojkova 58,
na parc. 1294/46 k.o., vpisani v vl. št.
2608 k.o. Bežigrad, in sicer:
1. prostor v izmeri 47,12 m2 – vhod in
del hodnika do dvigala.
Izklicna cena za prostor je tolarska protivrednost 40.018 DEM po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
2. prostor v izmeri 16,51 m2 – prostor
pred dvigalom.
Izklicna cena za prostor je tolarska protivrednost 14.022 DEM po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
Pogoji
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.
Pooblaščenci za pravne osebe morajo
pred začetkom javne dražbe komisiji predložiti izpisek iz registra in pooblastilo. Fizične osebe morajo predložiti potrdilo o državljanstvu RS.
2. Varščino v višini 10% od izklicne cene po tečaju Banke Slovenije na dan objave
razpisa morajo dražitelji vplačati do dneva
dražbe na žiro račun št. 50102-601-22748,
Agencija RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje Ljubljana Bežigrad, s pripisom: za javno dražbo ter označbo prostorov, za katere se plačuje varščina. Uspelemu dražitelju se bo varščina vračunala v
kupnino, drugim pa brez obresti vrnila v
treh dneh po dražbi.
Dokazilo o vplačani varščini morajo dražitelji predložiti dražbeni komisiji na dan
dražbe.
3. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom mora biti sklenjena v 8 dneh po konča-

Št. 604-2/94
Ob-1282
Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Cankarjeva 5, objavlja, da začenja zbirati prijave za:
1. štipendije za specialistični študij na
umetniških smereh,
2. sofinanciranje šolnine za specialistični študij na umetniških smereh,
3. štipendije za izpopolnjevanje in študij v tujini izjemno nadarjenim na umetniških področjih.
Za štipendije lahko zaprosijo državljani
Republike Slovenije.
Za štipendije pod 1 lahko zaprosijo diplomanti, ki imajo status rednega podiplomskega študenta in ki niso starejši od 28 let,
ki so dosegli pri dodiplomskem študiju povprečno oceno najmanj 8 in so dosegli pri
predmetih, značilnih za program specialističnega študija, povprečno oceno najmanj
9. Izjemoma lahko zaprosijo tudi diplomanti, ki ne dosegajo tako visokih ocen, so se pa
izkazali z javno priznanim izjemnim dosežkom.
Za sofinanciranje šolnine lahko zaprosijo tudi tisti, ki nimajo statusa rednega podiplomskega študenta, izpolnjujejo pa vse druge pogoje iz točke 1.
Kandidati pod 1 in 2 morajo predložiti:
– prijavni obrazec,
– življenjepis,
– fotokopijo diplome in dokazila o študijskem uspehu oziroma javno priznanem
izjemnem dosežku,
– študijski program,
– priporočila dveh uglednih strokovnjakov,
– potrdilo o višini šolnine.
Za štipendije pod 3 lahko zaprosijo kandidati, katerih dosedanji študijski uspeh ni
nižji od prav dobrega oziroma srednje ocene 8, iz predmetov, značilnih za študijski
program pa so dosegli povprečno oceno
najmanj 9 in s svojim dosedanjim delom in
javno priznanimi uspehi lahko potrdijo svojo izjemno nadarjenost. Kandidati praviloma ne smejo biti starejši od 28 let.
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Kandidati morajo predložiti:
– prijavni obrazec,
– življenjepis,
– dokazila o dosedanjem šolskem uspehu in drugih javno priznanih uspehih,
– mnenje dveh strokovnjakov o kandidatovih sposobnostih,
– študijski program,
– uradno dokazilo o stroških in trajanju
šolanja,
– finančno konstrukcijo, če je štipenditorjev več.
Kandidati se morajo prijaviti na prijavnicah (pod 1 prijavnica Š-1, pod 2 prijavnica Š-2, pod 3 prijavnica Š-3). Dobijo jih v
času uradnih ur (ponedeljek in petek med
10. in 13. uro, sreda med 10. in 12. uro ter
13. in 15. uro) v vložišču Ministrstva za
kulturo.
Prijave pod točko 1 in 2 bomo sprejemali do 30. septembra 1996, pod točko 3 pa do
20. junija 1996 na naslov: Ministrstvo za
kulturo, Ljubljana, Cankarjeva 5.
Prosilci bodo obveščeni o izbiri v 8 dneh
po sprejeti odločitvi.
Ministrstvo za kulturo

naši prodajalni v Mariboru, Partizanska
12-14, ob 12. uri, 8. dan po objavi v Uradnem listu RS.
Izklicna cena je 4.000 DEM v tolarski
protivrednosti po prodajnem tečaju Nove
LB, d.d. za devizne prilive in odlive.
Mavrica, p.o., Ljubljana

Ob-1284
V skladu z zakonom o gospodarskih
družbah SKB banka, d.d., objavlja
drugo opozorilo
imetnikom prednostnih delnic SKB
banke, d.d.,
ki le-teh še niso zamenjali v navadne
delnice.
Vse delničarje SKB banke, d.d., ponovno obveščamo, da je skupščina imetnikov
prednostnih delnic in 1. skupščina delničarjev SKB banke, d.d., dne 30. 11. 1994 sklenila, da se zamenjajo vse prednostne delnice SKB banke, d.d., v navadne delnice z
nominalno vrednostjo 20.000 SIT, in sicer v
razmerju 1:1.
Zamenjava prednostnih delnic SKB
banke, d.d., v redne poteka (v skladu s
pozivom banke, ki ga je le-ta dne 2. 12.
1994 objavila v sredstvih javnega obveščanja) od 5. 12. 1994 dalje v depotni hiši
SKB Aurum, d.o.o., Slovenska cesta 58,
Ljubljana. Imetniki prednostnih delnic zamenjajo prednostno delnico s predložitvijo
delniške listine, ki poleg plašča vsebuje
tudi vse nezapadle kupone za izplačilo dividende. Depotna hiša delničarjem ob zamenjavi prednostnih delnic izda potrdilo o
imetništvu navadnih delnic SKB banke,
d.d., ki nadomesti delniško listino za prednostno delnico.
V skladu z zakonom o gospodarskih
družbah bo banka navadne delnice, ki jih
delničarji ne bodo prevzeli v roku enega
leta, po trikratni objavi opozorila, prodala
za račun delničarja.
Dodatne informacije: SKB banka, d.d.,
Ajdovščina 4, tel. 1332-132, Metka Prokšelj.
SKB banka, d.d., Ljubljana
Ob-1283
Javna licitacija
tovornega avtomobila ZASTAVA 35,8 4
rival FURGON, nosilnost 1,720 kg, bo v

Ob-1300
Hoja, lepljenje konstrukcije in žaga,
Škofljica, d.o.o., Ižanska 18, Ljubljana, razpisuje
prodajo nepremičnin
z zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je zemljiška parcela
št. 1035/9, vpisana pri vl. št. 668 k. o. Šentjurška gora, in sicer pašnik 214 m 2 in stavbišče – brunarica 49 m2.
Nepremičnina je obremenjena s hipoteko.
2. Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino je 108.000 DEM v tolarski protivrednosti na dan sklenitve pogodbe.
3. Na razpis lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra.
4. Ponudba mora vsebovati ponujeno ceno v SIT ali DEM, potrdilo o vplačani
varščini 10% od izhodiščne cene.
5. Varščino bomo uspelemu ponudniku
všteli v kupnino, ostalim pa bo vrnjena v
roku 8 dni od roka za prijavo.
Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 8 dni od obvestila o uspeli ponudbi
in istočasno plačati celotno kupnino.
6. Ponudbe se oddajo neposredno na sedež ponudnika, to je Ižanska 18, Ljubljana,
v roku 15 dni od objave, osebno ali priporočeno po pošti.
7. Dospele ponudbe bo pregledala tričlanska komisija in izbrala najugodnejšega
ponudnika.
Hoja Ljubljana
Jeraj Milena, Jakčeva 10, Novo mesto,
preklicuje priglasitveni list, št. 5594649 z
dnem 3. 6. 1996. g-23158
Kalen d. o. o., Devova 5, Ljubljana, preklicuje delovno knjižico, izdana na ime Kulenovič Redžo. s-23087
Laznik Jan, Preglov trg 1, Ljubljana, preklicuje dijaško mesečno vozovnico, št.
28392. s-23177
Mlakar Alojz Slavko s. p., Ižanska c. 43,
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike z vsebino: MLAKAR ALOJZ.
SLAVKO s. p., mesarija in delikatesa, 61000
Ljubljana, Ižanska c. 43, telefon: (061) 1271
350. s-23173
Stimacomp Škofja Loka d. o. o., Ljubljanska c. 1, Škofja Loka, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z napisom STIMACOMP TRGOVINA IN STORITVE
Škofja Loka d. o o. Ljubljanska c. 1 Tel.
064/633-133. g-23171
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Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Aleksić Joži, Ulica Polonce Čude 1,
Ljubljana, potni list št. AA 714107. s-23178
Alimanovič Arif, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, potni list št. AA 293343, izdala
UE Ljubljana 9. 7. 1992. s-23230
Barak Franjo, Gubčeva 7, Ilirska Bistrica, potni list št. AA 295976, izdala UE Ilirska Bistrica 12. 8. 1992. s-23238
Bevčič Nevenka, Gradnikove brigade 19,
Nova Gorica, petletno listino po VS, št. AI
88145. p-23102
Bitenc Vida, Podgorska 34, Ljubljana,
potni list št. AA 275921. p-23138
Borštnar Miroslav, Velike Češnjice št.
37, Šentvid pri Stični, potni list št. BA
54509, izdala UE Grosuplje 17. 6. 1993.
s-23235
Bricelj Mihael, Jakčeva 21, Ljubljana,
potni list št. AA 761389. s-23028
Cerar Briquita Maria, Palmejeva 18,
Ljubljana, preklic potnega lista št. BA
412422, izdala Upravna enota Ljubljana
28. 9. 1994, objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 14/96. s-23004
Džambasovič Anja, Ul. Gubčeve brigade 21, Ljubljana, potni list št. AA 592773,
izdala UE Ljubljana 24. 11. 1992. s-23222
Delakorda Aleš, Arja vas 68/A, Petrovče, potni list št. AA 832110.
Despot Zdravko, Kajuhova 32, Ljubljana, potni list št. AA 464050. s-23054
Doberšek Sabina, Vratja vas 5, Gornja
Radgona, potni list št. BA 147682. p-23021
Fetil Alzela, Medvedova 5/b, Kamnik,
potni list št. BA 173998. p-23054
Germovšek
Zvonimir,
Bratovševa
ploščad 36, Ljubljana, potni list št. AA
941122, izdala Upravna enota Ljubljana
3. 4. 1992. s-23006
Ilič Goran, Miklošičeva ulica 1, Celje,
potni list št. AA 945740. p-23108
Jenko Cirila, Prežganje 26, Ljubljana,
potni list št. BA 331907, izdala UE Ljubljana 6. 5. 1994. s-23187
Jerič Robert, Srednja vas pri Šenčurju
99, Šenčur, potni list št. AA 647848, izdala
Upravna enota Kranj 5. 1. 1993. s-23226
Jurček Damjana, Novakova 3, Ljubljana, potni list št. AA 461508, izdala Upravna
enota Ljubljana 21. 9. 1992. s-23195
Jurček Robert, Novakova 3, Ljubljana,
potni list št. AA 454653, izdala UE Ljubljana 9. 9. 1992. s-23196
Karner Jožef, Slatinski dol 16, Zgornja
Kungota, potni list št. 5429. m-550
Karner Jožef, Slatinski dol 16, Zgornja
Kungota, potni list št. AA 139968. m-549
Klak Elvis, Šolska ulica 8, Portorož, potni list št. AA 500962. p-23006
Klun Metod, Jagodje 92, Izola, potni list
št. BA 230806. p-23042
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Kocjan Ivica, Gradišče 9, Sežana, potni
list št. AA 981639. p-23035
Kovačević Ranko, K cerkvi 8, Orehova
vas, potni list št. AA 390996, izdala UE
Maribor. s-23215
Kralj Gregor, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
potni list št. BA 478735, izdala UE Ljubljana 7. 7. 1995. s-23219
Kralj Lilijana, Rusjanov trg 3, Ljubljana, potni list št. BA 290123, izdala UE Ljubljana 20. 12. 1993. s-23220
Kregar Damijan, Ragledna ulica 15, Štore, potni list št. BA 346746. p-23122
Kreitner Vilma, Dogoše, Svenškova ul. 40,
Maribor, potni list št. BA 294547. p-23100
Krivec Igor, Borova vas 4, Maribor, potni list št. BA 171164. p-23137
Kuburić Jasmina, Ponoviška cesta 11,
Litija, potni list št. BA 390274, izdala
Upravna enota Litija 18. 7. 1994. s-23085
Kuhar Severina, Križni vrh 13, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 155215. p-23101
Kurir Borovčič Gorana, Vrhovci c.
XVII/28, Ljubljana, potni list št. AA
288037, izdala Upravna enota Ljubljana
18. 4. 1996. s-23229
Likar Petra, Šempeter v Savinjski dolini
99, Šempeter v Sav. dolini, potni list št. AA
863312. p-23003
Lozinšek Franc, Krčevinska ul. 21, Maribor, potni list št. BA 292826. p-23032
Mandič Deborah, Dolga reber 31 a, Koper, potni list št. AA 510487. p-23039
Maras Mate, Partizanska 30, Ravne na
Koroškem, preklic potnega lista RS, št.
AA351254, izdala UE Ravne na Koroškem
14. 7. 1992, objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 9/96. p-23142
Matjaž Denis, V Kladeh 15, Ljubljana,
potni list št. AA 15805. s-23221
Mesojedec Slavko, Ljubljanska c. 4 a,
Grosuplje, potni list št. BA 389776, izdala
Upravna enota Grosuplje 13. 7. 1994.
s-23205
Mihevc Janez, Pivška 6, Postojna, potni
list št. BA 366864. p-23120
Mis Nataša, Višnarjeva 1, Medvode, potni list št. AA 19763. s-23201
Mišković Boris, Ul. Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, potni list št. AA 676045, izdala
UE Ljubljana 25. 1. 1993. s-23244
Muhedinović Mevluda, Šišenska c. 42,
Ljubljana, potni list št. AA 709856. s-23045
Muhedinovič Fikret, Šišenska cesta 42,
Ljubljana, potni list št. AA 709857. s-23044
Murković Kristjan, Ukmarjeva 20, Lucija,
Portorož, potni list št. BA 231345. p-23134
Musić Smail, Frankovo naselje 54, Škofja Loka, potni list št. AA 894190. s-23133
Ožvat Marija, Svatoplukova 28, Novi
Sad, potni list št. AA 463549. s-23071
Oblak Zoran, Lučine 9, Škofja Loka, potni list št. AA 893723. s-23052
Ogrinc Majda, Čevljarska 8, Domžale,
potni list št. AA 197411. s-23102
Pajenk Miran, Partizanska ulica 1, Žalec, potni list št. AA 0747705, izdala UE
Žalec 11. 2. 1993. p-23141
Pajer Joško, Ulica 1. maja 6, Idrija, potni
list št. AA 524433. s-23125

Paulič Romuald, Brode 24, Vransko, potni list št. AA 150468. p-23002
Pavlinič Milko, Teslova ulica 4, Maribor, potni list št. AA 445112. p-23099
Pavšič Mitja, Krožna c. 4, Koper, potni
list št. BA 227689. g-23131
Podgorelec Vlado, Trubarjeva 34, Piran,
potni list št. BA 228020. p-23007
Pungerl Andrej, Zaloška 78 a, Ljubljana,
potni list št. AA 273090. s-23241
Radenkovič Gavrilo, Glavarjeva 47,
Ljubljana, potni list št. BA 313742. s-23145
Rančigaj Franc Ivan, Bukovžlak 73, Celje, potni list št. BA 476334.
Rihtar Danijel, Trata VI/001, Kočevje,
potni list št. AA 738116. g-23132
Roth Leo, Koroška c. 56, Maribor, potni
list št. BA 108380. s-23088
Rukavina Vita, Igriška ul. 45, Maribor,
potni list št. BA 57982. p-24052
Sabadin Simona, Marezige 80, Koper,
potni list št. AA 867403. p-23005
Smodiš Marija Zofija, Košnica pri Celju
33 a, Celje, potni list št. AA 567761. p-23008
Snoj Pavel, Marnova ulica 31/B, Zagorje, potni list št. AA 353431. p-23004
Sprečo Muhamed, Preradovičeva 29,
Maribor, potni list št. BA 112674. p-23013
Stjepanovič Leonardo, Stara cesta 4,
Vrhnika, potni list št. BA 69949. p-23135
Stjepanovič Tiana, Stara cesta 4, Vrhnika, potni list št. BA 69951. p-23136
Strelec Manfred, Koželjskega ulica 1,
Velenje, potni list št. AA 563357. p-23001
Stropnik Urška, Selo 6, Velenje, potni
list št. AA 691901, izdala UE Velenje 27. 1.
1993. p-23140
Sušec Tomaž, Recenjak 43, Lovrenc,
potni list št. BA 386861. p-23036
Šivic Sašo, Pod Kromom 30 c, Kamnik,
potni list št. AA 302537. s-23038
Škrabar Boštjan, Šempeter v Savinjski
dolini 81, Šempeter v Sav. dolini, potni list
št. BA 217285. p-23125
Šonc Sašo, Šaleška c. 2 a, Velenje, potni
list št. AA 899211, izdala UE Velenje 1. 4.
1993. p-23139
Tavželj Jožefa, Bohoričeva 23, Ljubljana, potni list št. AA 593546. s-23183
Tepina Andrej, Zelena pot 28, Ljubljana,
potni list št. AA 83678. p-23040
Trček Andreja, Petkovec 54, Logatec,
potni list št. AA 238374. p-23067
Trček Vinko, Petkovec 54, Logatec, potni list št. AA 238373. p-23066
Turičnik Boris, Ahacljeva ul. 23, Maribor, potni list št. AA 572230. p-23033
Ukmar Sabina, Križ 80, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI 071512. p-23018
Vajdič Franc, Zabovci 47, Markovci,
potni list št. AA 21140. p-23009
Valenčič Damjan, Vodnikova c. 8, Ljubljana, potni list št. BA 155930. s-23094
Valenčič Dušanka, Vodnikova c. 8, Ljubljana, potni list št. BA 155931. s-23095
Vučak Štefan, Kardoševa 1, Murska Sobota, potni list št. AA 129932. p-23121
Zagorc Anja, Bognarjeva pot 6, Ljubljana, potni list št. BA 448104. s-23182

Zaletelj Sonja, Zvezdarska 1, Ljubljana,
potni list št. AA 595078, izdala UE Ljubljana 1. 12. 1992. S-23232
Završnik Janko, Podlubnik 153, Škofja
Loka, potni list št. AA 582165, izdala Upravna enota Škofja Loka 9. 11. 1992. s-23179
Zupanc Irena, Smrečnikova ul. 26, Novo
mesto, potni list št. AA 37316, izdala UE
Novo mesto. s-23206
Železnikar Klemen, Gasilska c. 72, Mengeš, potni list št. AA 579606. s-23008

Druge listine
Abramović Luka, Novo polje c. III 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1025750, št. reg. 161833. s-23098
Adamlje Branka, Puciharjeva 30, Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Gimnazija pedagoške smeri v Ljubljani leta
1983. s-23202
Agić Adelmo, Preglov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
201493. s-23001
Ahmetaj Cazim, Valjavčeva 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. S 648760, št. reg.
43235. g-23032
Aličič Suvad, Mrazovac 220, Bosanska
Krupa, osebno delovno dovoljenje, št.
042404699. s-23084
Amon Sano, Maroltova 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 29792.
s-23034
Andreuzzi Jernej, Potoki 30, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje za moped.
g-23127
Avdić Junuz, Teočak, Teočak, zaključno
spričevalo Poklicne šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani. g-23172
Babić Zlatko, Prušnikova ulica 71, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poslovodske šole, izdano leta 1974 v Ljubljani.
s-23005
Bagarič Jure, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10368, izdal LPP. s-23123
Bahčič Katja, Malgajeva ul. 6, Celje, indeks Pravne fakultete v Mariboru. m-566
Bajramovič Irfan, Papirniška 11 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
501168. s-23083
Barbulovič Valentina, Kajuhova 10, Celje, spričevalo 1. letnika Srednje tehniške
šole, šolsko leto 1989/90. g-23112
Barbulovič Valentina, Kajuhova 10, Celje, spričevalo 2. letnika Srednje kmetijsko,
vrtnarsko gospodinjske šole, šolsko leto
90/91. g-23113
Bartol Nadja, Cesta 14. divizije 5, Maribor, indeks, št. 61070503 Pedagoške fakultete v Mariboru. m-532
Bašić Lidija, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 187301.
s-23050
Berkopec Miha, Hubadova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 730634, št. reg. 170384. s-23137
Bernhard Mojca, 5. prekomorske 15,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
22018. g-23081
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Bevc Aleš, Riharjeva ulica 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
516013, št. reg. 157959. s-23091
Bešič Azra, Staretova 26, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3479. s-23047
Bizjak Ivanka, Zagon 6 a, Postojna, dijaško mesečno vozovnico, št. 24807.
s-23055
Bizjak Urška, Ljubljanska 3/a, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednjekmetijske šole Maribor, šolsko leto 92/93. m-572
Bizjak Vojko, Velike Žablje 74, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
831680. s-23035
Bizjan Janko, Polje cesta VI 6, Ljubljana, diplomo šole za voznike motornih vozil
v Ljubljani, izdana leta 1978. s-23037
Blažič Marija, Pavlova vas 1, Pišece,
vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE Brežice. p-23115
Božič Alenka, Zgornje Pirniče 2 c, Medvode, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Šentvid, izdana leta
1981, na ime Mrak Alenka. s-23135
Borko Saša, Trebinjska 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 227021.
Bregant Cvita, Antoličičeva 2, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 62549.
m-535
Brezner Jožica, Hoška 78, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33149.
m-579
Bricelj Metka, Tržaška cesta 121, Ljubljana, diplomo Višje šole za zdravstvene
delavce, izdana leta 1971, na ime Petrič
Metka. s-23056
Brodnjak Miha, Ul. Jožefe Lackove 38,
Ptuj, spričevalo 3. letnika, šolsko leto 94/95.
g-23156
Bubnič Danilo, Vena Pilona 17, Koper,
obrtno
dovolenje,
št.
016477/0320/00-27/1995. g-23116
Bukovnik Jože, Dobrava 10, Radlje ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 375086.
g-23075
Cajner Gašper, Jedinščica 37, Novo mesto, indeks Fakultete za šport. s-23033
Cankar Nina, Mizarska pot 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6842, izdal
LPP. s-23040
Capl Andrej, Kot 11, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 19561.
g-23162
Cerjak Rudi, Pese 7, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 8229. p-23024
Colja Jožef, Branik 7/B, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH.
p-23016
Čampa Gregor, Ul. Slavka Gruma 40,
Novo mesto, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolnov, št. ’02/13-537-94, izdala
Luška kapetanija Koper. g-23157
Čandek Vojko, Podbrežna 1, Koper, vozniško dovoljenje, št. 7457, izdala UE Koper. g-23165
Čebohin Darko, Cesta v Mestni log 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22380, izdal MSNZ Ljubljana. s-23245
Češarek A., Gor. c. 4, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 7545. g-23111

Čosić Ferhat, Cesta zmage 43, Zagorje,
izkaznico za dodatno zdravstveno zavarovanje, št. police LJ 6100290032. g-23128
Črešnik Nada, Sv. Boštjan 26, Dravograd, zaključno spričevalo Gostinske šole
vMariboru, šolsko leto 77/78. m-558
Črešnik Nada, Sv. Boštanj 26, Dravograd, zaključno spričevalo Gostinske šole
Maribor, šolsko leto 77/78. m-558
Džambasović Anja, Ulica Gubčeve brigade 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 210544, S 1064645, izdala
Upravna enota Ljubljana 22. 5. 1996.
s-23223
Delakorda Aleš, Arja vas 68/A, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
607249. p-23020
Dolenc Davor, Gubčeva 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 38222, izdala
UE Celje. s-23026
Dolenc Zmago-Vladimir, Skapinova 1,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 157068,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-23193
Dolinšek Polona, Ulica bratov Babnik 9,
Ljubljana, spričevalo III. letnika Šubičeve
gimnazije, izdano leta 1995. s-23203
Donko Aleksandra, Šentilj v Slov. gori
69 a, Šentilj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru, letnik 1994
in 1995. p-23055
Ekart Bogomir, Štantetova 14, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Angel Besednjak
Maribor. m-580
Erjavec Boštjan, Javornik 61, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 11146. p-23045
Ferlat Martina, Slivje 36, Materija, diplomo Srednje tekstilne šole v Kranju, izdana leta 1981, na ime Žerjav Martina.
p-23010
Florjančič Nataša, Clevelandska ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 209724, izdala UE Ljubljana. s-23169
Friš Tadej, Svečane 2, Sladki vrh, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 1104. m-571
Gale Matjaž, Gradnikova 123, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21329. s-23134
Gartner Jakob, Selca 140, Selca, prometno dovolenje za čoln KP 1972, št.
02/03-1265/81-91. g-23069
Geč Silva, Kovorska 29, Tržič, delovno
knjižico. g-23154
Gizdar Monika, Podvozna pot 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 30150.
s-23097
Glavač Silvo, Zgornji Porčič, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BFH, št. 7052.
m-568
Golob Boštjan, Mestni vrh 111, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 30767, izdala UE Ptuj. g-23107
Gomezelj Rado, Kratka ul. 2, Izola,
spričevalo 3, letnika TPSEŠ Portorož.
g-23062
Goričan Zdenko, Migojnice 135, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
792684. p-23022
Gosar Aleš, Lackova 71, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 91924.
m-531/A

Gracar Blaž, Rud. c. 12, Kisovec, letno
vozovnico, št. TO 00021, šolsko leto
1995/96. p-23103
Grebenšek Irena, Runkova ulica 26,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in diplomo
Srednje šole za trgovinsko dejavnost, izdano leta 1984. s-23076
Gregorič Alfred, Sočerga 21, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 27212,
izdala UE Koper. g-23155
Grmovšek Bogdan, Lesno brdo 62,
Vrhnika, zavarovalno polico št. 0309359,
izdala Zavarovalna družba Adriatic.
s-23194
Gruden Tadej, Polhov Gradec 27, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 512874, št. reg. 136543. s-23093
Grzina Marjan, Zdole, Kozje, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. p-23012
Gudler Boštjan, Pipanova 33, Šenčur,
srednješolsko spričevalo. g-23082
Hanžekovič Srečko, Bučečovci 24, Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEFGH, št. 291. p-23113
Hanžekovič Srečko, Bučečovci 24, Križevci, delovno knjižico, ser. št. 260726.
p-23114
Hasanagić Šefket, Garići b. št., Kotor
Varoš, spričevalo 3. letnika Železniške šole
v Ljubljani, izdano leta 1984. s-23190
Hausmeister Miroslav, Ul. 30. maja 8,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41318. m-542
Hawlina Martin, Zvezna ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88094. S-23007
Hodžić Ferid, Za progo 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
515488, št. reg. 139855. s-23051
Hodžić Mirsad, Tončka Dežmana 10,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1983. s-23218
Hodžič Edina, Želeška 12, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16012.
g-23011
Hodžič Ferid, Tomina 192, Sanski most,
indeks in diplomo Srednje gradbene šole
Ivana Kavčiča. s-23043
Hodžič Senad, Želeška 12, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18831.
g-23010
Hodnik Igor, Ragovska 16, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20320.
s-23149
Horvat Jože, Opekarska cesta št. 10, Vrhnika, zavarovalno polico št. 233923, izdala
Zavarovalna družba Adriatic v Ljubljani.
s-23167
Horvat Mateja, Gustinčarjeva ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
šolsko leto 94/95. s-23141
Hotko Franc, Globoko 63 a, Globoko,
vozniško dovoljenje, kat. ABEGH, št. 4079.
p-23105
Hribar Tomaž, Prvomajska ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 172281, S 295824, izdala UE Ljubljana.
S-23199
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Iljaš Alojzija, Zg. Duplek 82 c, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38977. m-575
Ivanež Darja, Gabrska gora 12, Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34545. g-23017
Jarc Andrej, Poljska pot 1, Bled, indeks
Šole za arhitekturo. s-23068
Jecl Ivan, Ruše 8/A, Petrovče, zaključno
spričevalo, št. 1056 od 23. 9. 1982. g-23119
Jelen Gošnjak Ksenija, Ljubljanska 5,
Velenje, zaključno spričevalo SŠ Slovenj
Gradec poslovno-finančni program, šolsko
leto 85/86. g-23012
Jenko Robert, Trboje 96 A, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 189014,
št. reg. 26146, izdala UE Kranj. s-23147
Jerković Milorad, Nova 3, Vrbas, zaključno spričevalo Strojne šole Litostroj, izdano leta 1980. s-23184
Jeromel Janez, Podgorska c. 110, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št.
81469565 EPF Maribor. m-563
Jerovšek Matjaž, Verje 31 A, Medvode,
diplomo Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdana leta 1985. s-23072
Jeršin Simona, Sketova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
173660, S 1025428, izdala UE Ljubljana.
s-23170
Jovan Ljubo, Gasilska 6, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 21348. p-23110
Jug Robertina, Sv. Peter 13, Sečovlje,
zavarovalno polico, št. 076634. g-23164
Jurovič Janez, Trg 3, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 170. p-23043
Jusufovič Sanela, Aškerčeva 3, Maribor,
spričevalo , št. 141/MB-Z, izdano leta1993.
m-531
Juvan Simona, Kebetova 18, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5401, izdala
UE Kranju. g-23121
Kace Anton, Trgovišče 11, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 362,
izdala UE Ormož. g-23126
Kacjan Bojan, Iz Starošinc 10, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
27538, izdala UE Ptuj. p-23041
Kafol Nataša, Škofjeloška cesta 17, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644705, št. reg. 162224. s-23077
Kalin Franc, Dol. Stopiče 55, Krška vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole v Kranju, izdano leta 1979. g-23130
Kastelic Igor, Vikrče 40 b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104707,
izdal MSNZ Ljubljana. s-23243
Kern Martin, Celine 11, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 7594. p-23031
Kham Iztok, Tržaška cesta 22, Ljubljana, spričevalo III. letnika Srednje zdravstvene šole in gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1995. s-23211
Kisovec Aleksander, Jevnica 7, Kresnice, spričevalo 3. letnika, izdala Srednja
gradbena šola v Ljubljani leta 1995. s-23192
Klemenčič Jure, Pod lipami 62, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1013398, št. reg. 201979. s-23146
Klemenčič Marko, Podgorci 25, Podgorci, zavarovalno polico, št. 030602. g-23022

Klinar Dušan, Cesta talcev 18, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25019.
p-23116
Klobučar Jurij, Rašiška ulica 3, Ljubljana, potrdilo za voditelja čolnov, št.
02/13-1276/70, izdala luška kapetanija Koper. s-23246
Klobučar Jurij, Rašiška ulica 3, Ljubljana, vpisni list za čoln IZ-139, št.
01-03-220/1-71, izdala luška kapetanija Koper. s-23247
Kmetec Dragica, Ptujska cesta 12, Pragersko, maturitetno spričevalo II gimnazije
Maribor, letnik 1984. m-5641
Knafelc Jenko Vanja, Vilharjeva ulica
21, Pivka, potrdilo o opravljenem izpitu za
trgovskega poslovodjo pri Gospodarski
zbornici Slovenije, izdano leta 1995.
s-23212
Knuplež Elizabeta, Močna 10, Pernica,
diplomo Srednje agroživilske šole v Mariboru, št. 342. m-576
Kociper Franc, Mali Brebrovnik 36,
Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 9445. g-23153
Koder Mihael, Cesta bratov Stražišarjev
36, Jesenice, diplomo Tehniške tekstilne šole v Kranju, izdana leta 1965. s-23143
Kodra Petra, Omahnova ulica 24, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0365361.
s-23080
Kogoj Ksenija, Vilharjeva ul. 15, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4424,
S 853430, izdala UE Logatec. s-23188
Kolenc Dean, Arze 1, Piran, indeks.
g-23065
Komplet Simona, Brezova 11, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, št. 35364.
p-23124
Kosec Anton, Družinska vas 13, Šmarješke toplice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 22209. g-23018
Kosi Darko, 30. divizije 6, Portorož, spričevalo Poklicne šole za voznike motornih
vozil, št. 4805, izdano leta 1974. g-23067
Kovač Martin, Spodnje Pirniče 20 B,
Medvode, diplomo Srednje šole za strojništvo v Ljubljani, izdana leta 1990. s-23078
Kozman Miroslav, Stenica 5/a, Vitanje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Mariboru, šolsko leto 92/93.
m-573
Košak Arzenšek Karin, Celovška cesta
34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 73771, S 894335, izdala UE Ljubljana. s-23237
Kočić Radovan, Pot na Rakovo jelšo 159,
Ljubljana, delovno knjižico. s-23089
Kramžar Drago, Šentjanž 20, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7986.
p-23107
Kregar Damijan, Ragledna ulica 15, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
31355. p-23123
Krhlanko Vladimir, Gabrnik 12, Podplat,
delovno knjižico. p-23111
Križaj Jože, Ilirska 3, Ljubljana, delovno knjižico. s-23049
Križančič Mitja, Pušnikova 2, Maribor,
diplomo Gostinske šole, letnik 1988. m-565

Krklec Slavko, Klenovec 85/1, Hum na
Sutli, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole, šolsko leto 1974. m-545
Kukec Ivan, Palinovec 248, Palinovec,
delovno dovoljenje št. 0424405028 z dne
7. 10. 1992. S-23198
Labohar Darko, Topolovo 1, Lesično,
spričevalo Srednje poklicne kovinarske šole Štore, izdano leta 1983. g-23024
Lah Larisa, Potokarjeva ul. 10, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
86958. m-561
Lampe Karmen, Kumarjeva 7, Izola,
spričevalo 3. in 4. letnika in maturitetno
spričevalo. g-23163
Lampreht Aleksander, Sp. Boč 24, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 140. m-551
Lapornik Igor, Goriška 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 68219. m-558
Leban Katja, Volarje 48, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. S 935881. p-23015
Lemajič Saša, Gledališka ul. 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 109039.
m-533
Lep Peter, Ptujska gora 48/a, Maribor,
delovno knjižico. m-546
Lesar Ludvik, Kamnogoriška cesta 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 688479, št. reg. 164475.
s-23064
Likar Borut, Rojčeva ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
21262, S 217017, izdal MSNZ Ljubljana.
s-23189
Lipar Tanja, Globoko 64 a, Globoko, diplomo, izdala Ekonomska šola v Brežicah
leta 1988. s-23197
Lončar Zlatko, Tesovnikova ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 78097. s-23100
Lorger Jerica, Ul. heroja Nandeta 30,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37391. m-555
Mahič Sakib, Šmartinska 135, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39724,
izdal LPP. s-23168
Majcen Džoni, Stojnci 32, Markovci, potrdilo o znanju CPP. g-23020
Mamič Andi, Bevkova 5, Ajdovščina,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Vana Pilon, šolsko leto 92/93. g-23151
Marinkovič Nebojša, Pod taborom 11,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10420. p-23119
Marinšek Logar Romana, Mala Loka 26,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21190. s-23174
Masten Anamarija Patricija, Trubarjeva
20, Ptuj, spričevalo 3. letnika, šolsko leto
94/95. g-23166
Medved Gorazd, Zvezda 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890762, št. reg. 171096. s-23002
Meglič Branko, Lukovek 14, Trebnje,
diplomi Srednje šole za kovinarstvo in strojništvo v Novem mestu, izdani leta 1985 in
leta 1990. s-23039
Merc Anton, Dornava 127 a, Gorišnica,
zaključno spričevalo, šolsko leto 76/77.
p-23117
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Miladinović Dušan, Ulica Gubčeve brigade 47, Ljubljana, zavarovalno polico št.
0281572, izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-23086
Mladenovič Miroljub, Tišina 4/a, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 9594. p-23027
Mlakar Mira, Zg. Hajdina 105 a, Ptuj,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika PŠP, izdanina
ime Fridl Mira. g-23109
Mohor Nejc, Smledniška c. 106, Kranj,
vozovnico, št. 469681, izdal Alpetour Škofja Loka. g-23015
Mohorko Darja, Efenkova 24, Velenje,
indeks, št. 61070716 Pedagoške fakultete v
Mariboru. m-547
Mravlja Igor, Godovič 30, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6130. p-23118
Nardin Milan, Kebetova ulica 34, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije v Tolminu, št. 2141/79, izdano leta
1979. s-23227
Nasten Sonja, Polenšak 1/A, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29003.
g-23070
Nose Peter, Jagodje, Na terasah 4, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8013, izdala UE Izola. p-23130
Novak Zlatko, Stoperce 67, Stoperce, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 24703. g-23021
Obretan Mitja, Bistra 4, Črna na Koroškem, spričevalo 3. letnika Avtomehanične šole Ravne na Koroškem, letnik 1993.
p-23044
Ogrinc Majda, Čevljarska 8, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8317.
s-23103
Oman Vinko, Koroška 11, Bled, spričevalo Gimnazije Jesenice, izdano leta 1953.
s-23030
Oprešnik Anton, Podkraj 77 A, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 211.
g-23074
Oprešnik Liljana, Ul. Dušana Kvedra 24,
Šentjur, diplomo Srednje pedagoške šole
Celje, šolsko leto 87/88. m-538
Otrin Meta, Veliki Ločnik 83, Turjak, dijaško mesečno vozovnico, št. 6775. s-23234
Ošlak Katica, Sv. Danijel 67, Trbovlje,
spričevalo. p-23038
Očko Drago, Tinjska gora 7, Zgornja
Ložnica, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole, letnik 1979. m-559
Pal Silvo, Nedelica 48, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10901.
p-23023
Pencelj Lilijana, Glinškova pl. 25, Ljubljana, indeks Fakultete za organizacijske vede v Kranju. s-23236
Perič Dušan, Donja Ljubovidja, Ljubovidja, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
3073, izdala UE Vrhnika. s-23191
Perovšek Silva, Dalmatinova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 112066, izdala UE Ljubljana. s-23209
Pestar Helena, Gorenjska c. 7, Naklo,
vozovnico, št. 453354, izdal Alpetour Škofja Loka. g-23031
Petrovčič Tanja, Beblerjev trg 9, Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani. s-23139

Pignar Matjaž, Prežihova 5, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 403402.
p-23029
Pignar Zdenko, Trniče 29, Starše, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro
šole v Mariboru, letnik 1983. m-567
Pintarič Marko, Kidričeva 3, Ljutomer,
zaključno spričevalo Srednješolskega centra, šolsko leto 91/92. g-23066
Pipan Klemen, Zg. Besnica 84 a, Zgornja Besnica, spričevalo 3. letnika Srednje
administrativne ekonomske šole v Kranju.
g-23059
Pirc Blaž, Šmartno 12, Cerklje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 523039, izdala
UE Kranj. g-23117
Pirc Danica, Višnjevarjeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 145549, št. reg. 70084. s-23150
Piškur Janez, Poljedeljska ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 688641, št. reg. 91898. s-23144
Plankar Marko, Pod Trško goro 44, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 24865. g-23061
Plavc Jurij, Vodovodna cesta 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
132827. s-23003
Plavec Saško, Kunaverjeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585439, reg. št. 173647. s-23096
Plejo Slađana, Boštjanova 6, Lesce, spričevalo za skrajšan program - strojna smer,
izdano leta 1987. g-23160
Podboršek Branko, Zabretova ulica 12
b, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Avtomehanske šole, št. 2850, izdano 4. 9.
1970, izdal Center strokovnih šol. s-23228
Podrepšek Stanislav, Mivka 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
262241, št. reg. 103469. s-23106
Podvršček Nina, Kališka 10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1027569,
št. reg. 45279, izdala UE Kranj. g-23014
Poje Dimitrije, Kovačičeva 3, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 5856.
g-23115
Popović Violeta, Rojčeva ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
142732, izdal MSNZ Ljubljana. s-23053
Poročnik Matej, Robindvor 45, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 5641. p-23037
Prah Miro, Prušnikova 32, Maribor, indeks EPF Maribor, št. 81434354. m-554
Premrov Kristina, Igriška ulica 4, Ljubljana, spričevalo III. letnika Šubičeve gimnazije, izdano leta 1995. s-23210
Primožič Franc, Bukovci 34, Markovci,
delovno knjižico, reg. št. 51570. p-23025
Prošič Nurija, Novo polje cesta XVI 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 63604, št. reg. 116505. s-23105
Pugelj Zvonko, Lipa 1 A, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8888.
g-23176
Pungerl Andrej, Zaloška cesta 78 a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
157982, s 846933. s-23240
Putrih Jože, Drameljska 28, Bizeljsko, spričevalo 3. letnika železniško prometne šole Maribor, št. 447, šolsko leto 77/78. p-23011

Pušič Dušanka, Most na Soči 39, Most
na Soči, vozniško dovoljenje, št. S
000793541. p-23104
Pušnik Albin, Sredma 194, Kamnica, zavarovalno polico, št. 353848. m-552
Pučnik Miha, Viška cesta 49 c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
483762, št. reg. 195174. s-23104
Rakič Rok, Ivana Turšiča 4, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 15600. p-23127
Rakuša Franc, Gradnikova ulica 4, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne grafične šole v Ljubljani, izdano leta 1972.
s-23048
Rauber Marjeta, Archinetova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 186078, reg. št. 18515. s-23159
Reja Dimitrij, Ocvirkova 49, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika SŠTS Litostroj, izdano
leta 1993. s-23042
Rekar Primož, Blejska Dobrava 112/a,
Blejska Dobrava, vojaško knjižico. g-23118
Repina Peter, Košaki 11, Maribor, delovno knjižico. m-536
Resnik Robert, Ul. 29. hercegovske div.
1, Ljubljana, delovno knjižico. s-23231
Rigler Damijan, Kendi 9, Kozji vrh, indeks in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1991. s-23185
Rožič Judita, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S769363,
št. reg. 102960. s-23092
Rupnik Zdenko, Kvedrova 34, Šentjur,
vozniško dovoljenje, št. 4360. p-23126
Rus Damjan, Polje cesta VIII 2, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Polje, leta1987.
s-23053
Sajovic Tanja, Bevke 86, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10848, izdala UE Vrhnika. s-23122
Samardžič Amir, Jakčeva 39, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 331916, izdala Zavarovalna družba Adriatic v Ljubljani. s-23213
Sedej Tomaž, Babškova pot 11, Lavrica,
potrdilo za registracijo vozila Ford Escord,
št. motorja ST31550, št, homologacije SI
000083 II . s-23058
Semrajc Duško, Lovšetova ulica 5, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za voznike motornih vozil Ježica, izdano
leta 1974. s-23233
Sever Jože, Krajevna pot 6, Kranj, delovno knjižico. g-23060
Sevšek Matija, Hladilniška pot 3 a, Ljubljana, spričevalo III. letnika Srednje
zdravstvene in gimnazije, izdano leta 1995.
s-23239
Sevšek Romana, Ob Ljubljanici 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje kat. BGH,
št. 177510, izdala UE Ljubljana. s-23213
Sešek Tomaž, Ježa 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 161720, S
929039, izdala UE Ljubljana. s-23204
Sečnik Suzana, Butajnova 28, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 140268.
s-23181
Sigl Jožefa, Vid Ivanuševa 11, Rogaška
Slatina, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje, šolsko leto 94/95. m-540
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Skok Gregor, Balantičeva 3, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23058.
s-23110
Skubic Uroš, Trg Pohorskega bataljona
5, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9378. p-23026
Slak Robert, Gunceljska cesta 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929547, št. reg. 197999. s-23073
Slana Danica, Beljakova 16, Ptuj, delovno knjižico, reg. št. 45539. p-23014
Slapnik Anja, Rožna dolina c. V 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 612775, št. reg. 176652. s-23023
Sotelšek Andrej, Gozdna pot 3, Leskovec, indeks Fakultete za strojništvo, št.
93366893. m-569
Sotošek Edvard, Partizanska c. 20, Šmarje Sap, zavarovalno polico, št. 277649.
s-23129
Stamenkovič Predrag, Dogoška 63, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
103487. m-544
Stanković Dragica, Kopitarjev trg 3, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
206879, S 1023878, izdala UE Ljubljana.
s-23217
Stefanija Vanja, Grasselijeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 4141104, št. reg. 115336.
s-23046
Strman Toni, Titova 2, Radeče, spričevalo. p-23030
Suklan Jelka, Vodopivčeva 14 a, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 9447. g-23027
Šabotić Azra, Šmartinska c. 14, Ljubljana, indeks Srednje trgovske šole v Ljubljani. s-23016
Šantl Marjeta, Kersnikova 3, Maribor,
zaključno spričevalo Živilske šole v Mariboru, letnik 1961. m-560
Šipek Vodnjov Inge, Dobja vas 21, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13506, izdala UE Ravne na Koroškem. s-23132
Škof Jerneja, Klopčičeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-23142
Škrubej Matjaž, Tovarniška 12 J, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S853423, št. reg. 4710. s-23148
Šlebir Andrej, Stahovica 28, 1242 Stahovica, spričevala 1., 2. in 3. letnika, izdal
Center srednjih šol Domžale. s-23214
Šmid Ivan, Cesta Ceneta Štuparja 107,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje šole tiska in papirja, izdano leta 1966. s-23248
Šmon Branko, Aškerčeva 6, Piran, vpisni list za čoln, št. 01/03-809/1990 za čoln
PI 2732. g-23114
Štulanović Semira, Grosuplje, delovno
knjižico. s-23079
Šušteršič Franci Branko, Na gaju 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 849905, št. reg. 130359. s-23099

Tavčar Igor, Sončna ulica 17, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 29590, izdala UE Nova Gorica.
s-23138
Težak Zdenka, Zavčeva 14, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Maribor, šolsko leto 76/77, št. 171.
m-581
Tetičkovič Stanko, Gradiška 142, Cirkulane, potrdilo o opravljenem tečaju za
gradbeno mehanizacijo
v Mariboru.
m-537
Tkalec Marija, Gomilica 78, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4522.
p-23128
Tomažin Lovro, Smlednik 6, Raka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17059, izdala UE Krško. p-23028
Toni Žiga, Knezova 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28051.
s-23140
Trifunovič Zoran, Dominkuševa 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
72015. m-553
Trpin Janez, Leskovica 2, Šmartno pri
Litiji, zavarovalno polico, št. 309940.
s-231809
Turk Nada, Scopolijeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 611902, št. reg. 44545. s-23063
Uršič Petra, Litostrojska 57, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1594-017.
s-23019
Usnik Maja, Jesenova 19, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18426.
s-23029
Učakar Helena, Dol pri Ljubljani 27, Dol
pri Ljubljani, dijaško mesečno vozovnico,
št. 1253, relacija Ljubljana-Dol pri Ljubljani. s-23224
Valant Dora, Kocjančičeva 2, Koper,
spričevalo 1. in 2. letnika Pedagoške gimnazije v Ajdovščini, izdani na ime Dora Koračin. g-23120
Valek Robert, Golobinjek ob Sotli 4,
Podčetrtek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15111. p-23133
Vardjan Julija, Snebersko nabrežje 57,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16724, izdal LPP. s-23225
Vasič Diana Kis, Zoisova 3, Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomsko in
družboslovne šole, št. PFD/ET-274, izdano
leta 1986. g-23152
Vaupič Igor, Cesta dveh cesarjev 40 a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 79333.
s-23057
Vergles Metoda, Jurovski dol 6, Jurovski dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8128. m-570
Vester Nataša, Zasip, Sebenje 62, Bled,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
na Bledu. g-23161
Vida Anica, Ul. Goce Delčeva 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
543316, št. reg. 42615ž. s-23175

Vidović Aco, Kunaverjeva 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 125147,
S 567373. s-23207
Vidovič Robert, Sp. Korena 63, Zgornja
Korena, spričevalo 8. razreda OŠ, izdala
Ljudska univerza, šolsko leto 93/94. m-543
Vodišek Nikolaj, Krpanova 3, Izola,
obrtno dovolenje, št. 5251791. g-23025
Vodišek Peter, Skale 36 A, Velenje, zavarovalno polico, št. 0403421. g-23036
Volčanšek Tomaž, Močnikova ulica 4,
Ljubljana, indeks Medicinske fakultete oddelek stomatologija v Ljubljani. s-23216
Volčič Mitja-Viktor, Gorazdova ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 168261, S 934583, izdala UE Ljubljana.
s-23124
Vražič Peterca, Ljubljanska 15 b, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu II gimnazije v Mariboru, letnik 1981. m-577
Vrapčevič Dušan, Mladinska ulica 32,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 66069. m-562
Weith Janez, Cankarjeva 6, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7754,
izdala UE Kamnik. s-23208
Winkler Sonja Irena, Podreča 116, Mavčiče, vozovnico, št. 468-812, izdal Alpetour
Škofja Loka, na ime Winkler Sonja. g-23013
Zagoda Tanja, Žibernik 20, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. p-23106
Zagoranski Laura, Turniška 17, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije. g-23108
Zagorc Vida, Gasilska 72, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27724.
s-23009
Zalar Branislav, Hrašče 26, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
721. p-23112
Založnik Majda, Podreber 5, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
324486, št. reg. 165728. s-23090
Zavašnik Janez, Cesta Andreja Bitenca
152 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 207955, S 1049571, izdala UE Ljubljana. s-23242
Zorjan Elizabeta, Jurovski dol 28, Jurovski dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4471. m-564
Zrim Marko, Šubljeva 10, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 25424. s-23186
Žagar Erika, Lendavska 37/c, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 29937.
p-23017
Železnikar Metka, Pernoje 5/a, Loče,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Miloša Zidanška, šolsko leto 75/76. m-578
Žvan Jožica, Tešova 9, Vransko, spričevalo. p-23109
Jesenovič Zlatko, Centiba 103 c, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
2276, izdala UE Lendava. p-23129
Vojska Aleš, Hudourniška pot 12, Ljubljana, delovno knjižico. s-23136
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